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Amstelveen, 25 april 2019 
 
  
Geacht Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat,  
  
Met genoegen presenteren wij hierbij ons rapport voor de Quick-scan van de Rijksinkoop. In opdracht 
van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (hierna: Ministerie van I&W) hebben wij een 
inschatting gemaakt van de milieu impact die gemoeid gaat met de producten en diensten die de 
Rijksoverheid inkoopt in termen van broeikasgasemissies (1,83 Mt CO2-eq.) en materiaalgebruik  
(3 Mt materiaal). 
Daarnaast geven wij een inschatting van: (a) de relatieve potentie om deze voetafdruk te verkleinen 
door innovatievere producten en diensten in te kopen – voor: gebouwen en gebouw gerelateerde 
installaties, GWW en defensie inkopen, (b) voor welke productcategorieën het relevant is om rekening 
te houden met Internationale Sociale Voorwaarden (hierna: ISV) en (c) voor welke groepen met een 
vergrote afstand tot de arbeidsmarkt er binnen welke productcategorieën relatief veel 
werkgelegenheid kan worden gecreëerd.  
 
Nederland staat voor grote transitieopgaven op onder andere het gebied van energie, klimaat, 
landbouw/water/voedsel en ten aanzien van de arbeidsmarkt. Zowel het regeerakkoord als de 
transitieagenda’s circulaire economie geven aan dat de vraag naar klimaatvriendelijke en circulaire 
producten en diensten achterblijft bij de ambitie. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor 
overheden. Sinds 2008 voert de Rijksoverheid actief beleid om haar inkoopvolume aan te wenden om 
maatschappelijke transities te versnellen door duurzaam inkopen / Maatschappelijk Verantwoord 
Inkopen (MVI). Nederlandse overheden kopen jaarlijks voor enkele tientallen miljarden euro’s aan 
producten en diensten in (in 2015, €73,3 miljard; Significant, 2016). Hiermee vertegenwoordigen 
overheden een significant deel van de totale vraag binnen de Nederlandse economie (≈20%, OESO 
(2017)). Daarbinnen speelt de Rijksoverheid met een inkoopvolume van ongeveer €12 miljard per jaar 
een grote rol. Bovendien heeft de Rijksoverheid een belangrijke voorbeeld- en aanjaagfunctie. 

In het Regeerakkoord heeft het kabinet de wens opgenomen om de inkoopkracht van de overheid 
nog beter te gaan benutten om maatschappelijke transities te versnellen (Kabinetsformatie, 2017). 
Onlangs is de ambitie uitgesproken dat overheden de uitstoot van 1 megaton CO2-eq. aan 
broeikasgasemissies te vermijden door duurzamer in te kopen (Ministerie van I&W, 2018). 

Deze ambities en doelstelling roepen vragen op over de impact die gemoeid gaat met alle inkopen 
van de Rijksoverheid en over waar potentie ligt om het inkoopvolume van de Rijksoverheid in te 
zetten om transities te versnellen.  

Wij hopen dat dit rapport enkele van deze vragen beantwoord.  

Met vriendelijke groet,  

KPMG Advisory N.V. 

 

  

Jerwin Tholen   

Director KPMG Sustainability 
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Managementsamenvatting 
Met de inkopen van de Rijksoverheid (naar schatting €12,1 miljard) is naar schatting een theoretische 
broeikasgas uitstoot gemoeid van 1,83 Mt CO2-eq. Dit omvat ook de uitstoot die plaatsvindt in de 
keten van de geleverde producten en diensten. Het materiaalgebruik dat samenhangt met deze 
inkopen is naar schatting 3 Mt materiaal. Het Rijk onderneemt al actie om deze impact te verkleinen. 

Vooral de inkopen van: (1) Grond- weg en waterbouw, (2) Energie, (3) Gebouwen en gebouw 
gerelateerde installaties en (4) de specifieke inkopen door Defensie dragen bij aan de broeikasgas 
uitstoot en het materiaalgebruik. Dit komt omdat binnen deze clusters grote hoeveelheden materialen 
worden ingekocht. Bij de inkoop van energie worden deze materialen niet direct, maar voornamelijk 
indirect ingekocht (bijv.: fossiele brandstoffen om energie op te wekken). De impact van GWW en 
gebouwen kunnen naar verwachting nog significant worden verkleind door innovatie gerichter in te 
kopen.  

Om te voorkomen dat er voor de producten en diensten die de Rijksoverheid inkoopt sprake is van 
misstanden op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten en/of milieu zijn er Internationale 
Sociale Voorwaarden (ISV) criteria opgesteld. Deze criteria dienen te worden toegepast bij het 
inkopen van producten en diensten met een verhoogd risico op dergelijke misstanden. Ten opzichte 
van 2014 toen er een selectie is gemaakt van risicocategorieën, schatten wij in dat dit risico is 
toegenomen voor ICT inkopen. Dit omdat veel van destijds geïdentificeerde risico’s (o.a. slechte 
arbeidsomstandigheden bij de winning van grondstoffen en productie, milieu impact bij verwerking 
van elektronisch afval) mogelijk zijn toegenomen. Daarnaast zien wij mogelijk verhoogde risico’s in de 
toeleveringsketen van producten die worden ingekocht in de categorieën: GWW, gebouwen en 
gebouw gerelateerde installaties en defensie.  

De overheid wil daarnaast via inkopen kansen creëren op de arbeidsmarkt voor mensen met een 
vergrote afstand tot de arbeidsmarkt. Wij schatten dat er 347 tot 3952 FTE aan arbeidsplaatsen zou 
kunnen worden gerealiseerd voor mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt door het 
toepassen van dit MVI thema.  

Op de volgende pagina is een tabel opgenomen waarin de uitkomsten van deze quick-scan zijn 
samengevat. 
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Figuur 1: samenvattend overzicht uitkomsten analyse 
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1.  Achtergrond en doelstelling analyse  
 
Nederland staat voor grote transitieopgaven op andere het gebied van energie, klimaat, landbouw- en  
voedsel, water en ten aanzien van de arbeidsmarkt. Deze transities zijn nodig omdat de groeiende 
wereldbevolking in een niet duurzame economie een steeds grotere impact heeft op de planeet en 
samenleving. Voorbeelden hiervan zijn: het schaarser worden van materialen, opwarming van de 
aarde, toenemende waterschaarste en het opraken van olie- en gasvoorraden. Door de transitie te 
maken naar een klimaat neutrale en circulaire economie kunnen deze impacts worden beperkt.  
 
In de transitieagenda’s Circulaire Economie wordt aangegeven dat de vraag naar klimaatvriendelijke 
en circulaire producten achterblijft bij de ambities. Bij het aanzwengelen van deze vraag is een 
belangrijke rol weggelegd voor overheden. Sinds 2008 voert de Rijksoverheid actief beleid om haar 
haar inkoop te verduurzamen. Nederlandse overheden kopen jaarlijks voor tientallen miljarden euro’s 
aan producten en diensten in (in 2015, €73,3 miljard; Significant, 2016) en vertegenwoordigen 
hiermee een significant deel van de totale vraag binnen de Nederlandse economie (≈20%; OESO, 
2017). Daarbinnen speelt de Rijksoverheid met een inkoopvolume van ongeveer €12 miljard per jaar 
een grote rol. Bovendien heeft de Rijksoverheid een belangrijke voorbeeld- en aanjaagfunctie. 
 
In het begin richtte het duurzaam inkopen beleid zich voornamelijk op het ontwikkelen van handvatten 
en instrumenten om inkopers te helpen bij het duurzaam en innovatiegericht inkopen (bijvoorbeeld: 
criteriadocumenten). Doelstellingen waren geformuleerd in termen van hoe vaak deze handvatten en 
instrumenten werden ingezet (‘100% duurzaam inkopen’). Met deze aanpak is veel bewustzijn 
gecreëerd onder inkopers over duurzaamheid. Waar deze aanpak de beperking had dat het inkopers 
niet uitdaagde om duurzamere producten en diensten in te kopen dan die voldeden aan de 
standaardcriteria. 
 
In 2015 is het duurzaam inkopen beleid herijkt en omgedoopt tot MVI. Onder MVI wordt verstaan: het 
inzetten van inkoop als instrument om bij te dragen aan beleidsdoelstellingen (Ministerie van I&W, 
2014). De focus ligt hierbij op de wijze waarop overheden als opdrachtgever marktpartijen 
aanmoedigen tot het leveren van duurzame producten en diensten. Dit kan op zeer uiteenlopende 
manieren en is gericht op een selectie duurzaamheidsthema’s. PIANOo, het expertisecentrum van de 
overheid op het gebied van aanbesteden, ondersteunt inkopers om invulling te geven aan dit beleid. 
PIANOo onderscheidt zeven MVI thema’s: 
 

1. Milieuvriendelijk inkopen: gericht op het inkopen van milieuvriendelijkere producten 
2. Circulair inkopen: gericht op het inkopen circulaire producten en diensten 
3. Biobased inkopen: gericht op het inkopen van producten waarin gebruik wordt gemaakt van 

hernieuwbare grondstoffen i.p.v. fossiele grondstoffen 
4. Innovatiegericht inkopen: gericht op het stimuleren van innovatieve producten en diensten 

die de overheid helpen om publieke taken beter uit te voeren 
5. ISV: gericht op het inkopen van producten waarvoor bij de productie geen internationale 

normen (mensenrechten, arbeidsomstandigheden) zijn geschonden 
6. Social return: gericht op het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een vergrote 

afstand tot de arbeidsmarkt 
7. MKB-vriendelijk inkopen: gericht op het vereenvoudigen van de toegang voor het MKB tot 

overheidsopdrachten 
 
Op deze thema’s gelden rijksbrede ambities. In het algemeen geldt de afspraak dat MVI-criteria 
worden toegepast bij aanbestedingen binnen één van de 45 productgroepen waarvoor dergelijke 
criteria zijn opgesteld. Daarnaast zijn er ambities op de verschillende thema’s. Voor de bijdrage aan 
innovatie is de ambitie dat elk departement, ongeacht de inkoopcategorie, 2,5% van zijn 
budgetinkopen spendeert aan innovatieve oplossingen (Ministerie van EZ, 2011). Bij het thema social 
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return geldt dat 5% van loonsom van een opdracht wordt aangewend om personen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt in te zetten of een gelijkwaardige inspanning (Adviesteam Social Return Rijk, 
2018). ISV wordt toegepast bij grotere inkopen in gedefinieerde risicocategorieën (PIANOo, 2018). 

In het Regeerakkoord heeft het kabinet de wens opgenomen om de inkoopkracht van de overheid 
nog beter te gaan benutten om maatschappelijke transities te versnellen (Kabinetsformatie, 2017). 
Onlangs is daarnaast de ambitie uitgesproken dat overheden de uitstoot van 1 megaton CO2-eq. aan 
broeikasgasemissies zou moeten vermijden door duurzamer in te kopen (Ministerie van I&W, 2018). 
Ook in het Ontwerp Klimaatakkoord is opgenomen dat de Rijksoverheid verduurzaming verder zal 
gaan stimuleren via aanbestedingen (SER, 2018). 

Deze doelstellingen roepen vragen op over de huidige voetafdruk die samenhangt met de inkopen 
van de rijksoverheid. Op basis hiervan kunnen gesprekken op gang worden gebracht over waar het 
grootste potentieel ligt om deze voetafdruk te verkleinen. Recent zijn er verschillende onderzoeken 
uitgevoerd naar de impact van MVI inspanningen (zie: onderstaand overzicht). Deze onderzoeken 
geven ieder inzicht in de impact van MVI inspanningen voor een deel van de MVI thema’s en een 
selectie van productgroepen. 

Echter is er geen onderzoek dat een totaalinschatting biedt van de voetafdruk van de inkopen van het 
Rijk. De belangrijkste doelstelling van deze analyse is om globaal inzicht te bieden in deze voetafdruk 
in termen van broeikasgasemissies en materiaalgebruik. Daarnaast biedt deze analyse een globale 
inschatting van: (1) welke productcategorieën potentieel bieden om deze impact te verkleinen door 
innovatie gericht in te kopen, (2) voor welke productcategorieën het relevant is om rekening te 
houden met ISV en (3) binnen welke productcategorieën er veel potentie is om meer banen te 
creëren voor mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt.  

 

Figuur 2: Overzicht van selectie van recente analyses naar de impact van Rijksinkopen 

Rapport Geboden inzicht 
CE Delft (2017), Quick-scan Rijksinkopen: 
productgroepen met de grootste milieu impact 

Biedt een indicatie van de milieuvoetafdruk voor de 
productcategorieën binnen de bedrijfsvoering met de 
grootste impact. Daarbij is tevens een indicatie van 
de zichtbaarheid / aanjaagfunctie en het jaarlijkse 
budget gegeven. 

RIVM (2018), Het effect van Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen 

Analyse van de effecten van MVI inspanningen op 
een selectie van MVI thema’s (milieuvriendelijk, 
biobased, circulair en sociale impact) en een selectie 
van productgroepen (elektriciteit, gas, zonnepanelen, 
dienstauto’s, transportdiensten, contractvervoer, 
dienstreizen en bedrijfskleding). 

CE Delft (2018), Klimaateffect van duurzame 
bedrijfsvoering Rijk 

Biedt een inschatting van de mogelijke reductie in 
broeikasgasemissies (scope 1, 2 en 3) voor zes 
cases. 

CE Delft (2018), Quick-scan MVI. Analyse van de 
maatschappelijke effecten van de inkopen van het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Scan naar bij inkoop van producten en diensten 
binnen welke categorieën het Ministerie van J&V de 
meeste impact kan realiseren door MVI toe te 
passen. 

Significant (2018), Verkenning banen 
arbeidsbeperkten binnen kansrijke inkoopcategorieën 
overheid 

Onderzoek gericht op de vraag hoeveel (extra) banen 
voor arbeidsbeperkten via inkooparrangementen 
kunnen worden gerealiseerd binnen de 
inkoopcategorieën catering en schoonmaak, en wat 
daarvoor nodig is. 
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2. Methode 
Deze quick-scan biedt globaal inzicht op de volgende MVI thema’s / impacts: 

• Broeikasgasemissies: inschatting van de totale uitstoot van broeikasgasemissies die 
gemoeid gaat met de producten en diensten die de Rijksoverheid inkoopt in termen van CO2-
equivalenten; 

• Materiaalgebruik: inschatting van de totale hoeveelheid materiaal die wordt gebruikt in/voor 
de producten en diensten die de Rijksoverheid inkoopt in termen van kg materiaal; 

• Bijdrage aan innovatie: inschatting van de relatieve potentie om de voetafdruk in termen van 
broeikasgasemissies en materiaalgebruik te verkleinen voor inkoopclusters met een relatieve 
grote voetafdruk; 

• ISV: indicatie van de relevantie van dit MVI thema per inkoopcluster op basis van bestaande 
analyses; 

• en Social return: inschatting van het relatieve potentieel om met behulp van MVI 
werkgelegenheid te creëren voor groepen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt. 

Deze quick-scan betreft een eenmalige exercitie op basis van inkoopgegevens over 2017. De data 
wordt derhalve in principe niet geüpdatet. Echter zou op basis van dezelfde methode met behulp van 
inkoopgegevens over andere jaren ook voor die jaren een quick-scan kunnen worden uitgevoerd. 

2.1 Inkoopuitgaven Rijksoverheid 
Als basis voor bovenstaande inschattingen is gebruik gemaakt van een recente uitgevoerde analyse 
naar de totale inkoopuitgaven van de Rijksoverheid (ABDTopconsult, 2018). In deze analyse worden 
de totale inkoopuitgaven van de Rijksoverheid in 2017 geschat op €12,1 miljard. De inkoop van de 
Rijksoverheid kan worden onderverdeeld: (1) generieke inkopen (€6,4 miljard) en (2) specifieke 
inkopen (€5,7 miljard).  

Generieke inkopen zijn producten en diensten die niet specifiek ten behoeve van één ministerie 
worden ingekocht (bijvoorbeeld catering). Hierbinnen is gerealiseerd dat departementen niet alleen 
voor zichzelf bepaalde producten of diensten inkopen, maar gecoördineerd per productgroep of 
categorie voor elkaar. Dit laatste geldt voor 31 generieke productgroepen die door meerdere 
ministeries worden afgenomen en vanuit het categoriemanagement dat bij één van de ministeries is 
belegd worden ingekocht (€2,6 miljard). Deze producten en diensten zijn belegd bij één ministerie dat 
deze gecoördineerd inkoopt voor zichzelf en alle andere ministeries (bijvoorbeeld Rijkswaterstaat 
koopt kantoormeubilair in voor alle ministeries).  
Specifieke inkopen zijn daarentegen producten en diensten die specifiek ten behoeve van één 
ministerie worden ingekocht (bijvoorbeeld defensiematerieel). 

De totale inkoopuitgaven in de productgroepen waarop het Rijk categoriemanagement uitvoert zijn 
met enige onzekerheid omgeven. Hiervoor bestaan er verschillende inschattingen. Binnen deze 
analyse is er gebruik gemaakt van een recente inschatting, waarbij de totale categoriemanagement 
inkopen zijn geschat op €2,6 miljard (ABDTopconsult, 2018).  
 
Onder de categorie ‘Overige generieke inkopen’ van circa €3,8 miljard vallen de inkopen van het 
Rijksvastgoedbedrijf buiten het categoriemanagement (ruim €1 miljard), beleidsonderzoek en advies 
(bijna €1 miljard) en verschillende kleinere productcategorieën en productcategorieën die uniek zijn 
voor één departement (bijvoorbeeld: vorkheftrucks voor Domeinen roerende zaken en Dienst 
Justitiële Inrichtingen, scan apparatuur voor de Douane). 
 
In de gehanteerde analyse zijn niet voor alle inkoopcategorieën uitgaven opgenomen. Derhalve zijn 
er in figuur 5 categorieën waarvoor er geen inschatting is gegeven van de impact. 
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Figuur 3: overzichtsfiguur onderverdeling inkoopuitgaven Rijksoverheid 

 

2.2 Broeikasgasemissies en materiaalgebruik 
Om te komen tot een inschatting van de broeikasgasemissies en het materiaalgebruik* dat 
samenhangt met de inkopen van de Rijksoverheid is gebruik gemaakt van Exiobase. Exiobase is een 
wereldwijd georiënteerde database met kengetallen voor verschillende milieu impacts voor een brede 
selectie van landen en producten / industrieën. Deze dataset is onder andere ontwikkeld door de 
Universiteit Leiden en TNO (Exiobase, 2018).  

De gehanteerde factoren zijn met significante onzekerheid omgeven omdat niet altijd een perfecte 
match kon worden gemaakt tussen de producten en diensten binnen een bepaald inkoopcluster, en 
de categorieën waarvoor binnen Exiobase een factor beschikbaar is. Daarnaast zou een specifiekere 
inschatting kunnen worden gemaakt wanneer er informatie bekend is over waar de productie van de 
ingekochte goederen plaatsvind. Deze onzekerheden komen bovenop de onzekerheid over de hoogte 
van de uitgaven binnen inkoopclusters. De totale onzekerheid wordt geschat op 10% op de gegeven 
impact in termen van Kton CO2-equivalent en Kton materiaalgebruik. 

Exiobase biedt indicatoren voor de impact per gespendeerde euro in basisprijzen voor het prijsniveau 
in 2007. Een notering in basisprijzen is het bedrag dat een producent of dienstverlener daadwerkelijk 
overhoudt. Dit is de verkoopprijs van een goed of dienst exclusief de handels- en vervoersmarge en 
exclusief product gebonden belastingen en subsidies (CBS, 2018). Derhalve zijn om deze factoren te 
kunnen hanteren de inschatte uitgaven, gegeven in marktprijzen, omgerekend naar de uitgaven in 
basisprijzen met behulp van de gegevens die beschikbaar zijn in de Nationale rekeningen zoals die 
worden gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vervolgens is de 
productiewaarde van de inkoopuitgaven in 2017 in basisprijzen met behulp van de 
producentenprijzen index van het CBS teruggebracht naar het niveau van 2007. 

De schatting voor de broeikasgasemissies betreft de scope 3 emissies (m.u.v. voor het cluster 
energie). Dit zijn de emissies die zijn uitgestoten bij de productie en het vervoer van de ingekochte 
producten en diensten. Deze emissies worden derhalve niet per definitie in Nederland uitgestoten. Dit 
is afhankelijk van waar de activiteiten binnen de waardeketen voor de ingekochte producten en 
diensten plaatsvinden.  
 
*onder materiaal worden alle materialen (gewassen, metalen, en andere materialen) verstaan die worden in gebruikt in de keten van het 
betreffende inkoopcluster.  
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Voor de berekening van broeikasgasuitstoot en het materiaalgebruik dat kan worden geassocieerd 
met het energiegebruik is uitgegaan van de ‘location based’ methode van het Greenhousegas 
protocol (WBCSD, 2017). Dit wil zeggen dat er uit is gegaan van de gemiddelde impact die kan 
worden geassocieerd met energie die wordt afgenomen via het Nederlandse energienet. Er wordt 
derhalve geen rekening gehouden met eventuele aangekochte certificaten of de afwijkende impact 
van de daadwerkelijke energieleverancier.  

2.3 Bijdrage aan innovatie 
Voor de inkoopclusters met een relatief grote voetafdruk in termen van broeikasgasemissies en 
materiaalgebruik (gebouwen en gebouw gerelateerde installaties, GWW en defensie inkopen) is door 
KPMG op clusterniveau een inschatting gemaakt van de relatieve potentie om deze voetafdruk te 
verkleinen door innovatievere producten en diensten in te kopen. Deze inschatting is mede bepaald 
op basis van het belang van de overheid voor de sector op basis van CBS gegevens en of de sector 
valt binnen het topsectorenbeleid.  
 
Voor GWW achten wij deze relatieve potentie groot. De impact van dit inkoopcluster is significant 
omdat er binnen dit cluster een grote hoeveelheid aan materialen wordt gebruikt. Dit resulteert niet 
alleen in een grote impact in termen van materiaalgebruik, maar ook in termen van 
broeikasgasemissies.  
 
Veel broeikasgasemissies worden uitgestoten bij de productie en het vervoer van bouwmaterialen 
(bijvoorbeeld het omzetten van zand naar glas vergt veel energie). Deze impact zou kunnen worden 
gereduceerd door bedrijven uit te dagen om innovatieve oplossingen aan te dragen. Het hergebruiken 
van een brug, het refurbishen van asfalt of lichtere vangrails van recycled plastic*, zijn hier 
voorbeelden van. Omdat de (Rijks)overheid een belangrijke afnemer is voor de achterliggende 
sectoren voor dit inkoopcluster (bijvoorbeeld civiele techniek, waterbouw) zullen leveranciers 
gemotiveerder zijn om tegemoet te komen aan wensen van de Rijksoverheid op dit gebied. Vooral 
binnen de waterbouw is dit het geval. Voor de waterbouw kom hier nog bij dat dit is bestempeld als 
topsector, waardoor deze sector gezien als belangrijk voor de toekomstige welvaart van Nederland. 
Derhalve zal de Rijksoverheid zelf naar verwachting meer gemotiveerd om zijn om in eventuele 
innovaties te investeren. Bovendien heeft het Ministerie van I&W onlangs in een brief aan de kamer 
gedeeld dat Rijkswaterstaat als ‘launching customer’ gaat optreden, en daarmee gaat helpen als 
eerste stap in de gewenste transities. 
De potentie om de voetafdruk van het cluster gebouwen en gebouw gerelateerde installaties te 
verkleinen door innovatie gericht in te kopen achten wij ook aanwezig. Wij achten deze potentie 
minder groot omdat de Rijksoverheid een minder belangrijke afnemer is voor de achterliggende 
sectoren voor dit cluster (CBS, 2018). Ook is de bouw niet bestempeld als topsector.  
Voor de voetafdruk van defensie inkopen is deze potentie lastiger te bepalen, dit omdat: (1) de 
producten en diensten die worden ingekocht binnen dit cluster beperkt te achterhalen zijn, (2) het 
moeilijk is om in te schatten in hoeverre eventuele innovaties om de milieu impact te reduceren te 
koste gaan van de veiligheid en (3) het moeilijk is om te bepalen hoe groot de invloed is van de 
Nederlandse Rijksoverheid als afnemer op de wereldmarkt voor defensiematerieel. 
 
Voor de overige inkoopclusters is er geen beoordeling gemaakt van de potentie om de voetafdruk in 
termen van broeikasgasemissies en materiaalgebruik te verkleinen door innovatiegericht in te kopen. 
Daarnaast zijn er mogelijk voor specifieke niches waarvoor de overheid een belangrijke afnemers is 
nog grote kansen om de voetafdruk te verkleinen (bijvoorbeeld bergingsvoertuigen). 
 
 
*betreffen niet getoetste illustratieve ideeën. 
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2.4 ISV 
Voor een groot deel van de inkopen van de Rijksoverheid zijn de oorspronkelijke grondstoffen 
afkomstig uit of vind (een deel van) de productie plaats in landen waar misstanden op het gebied van 
mensenrechten, arbeidsrechten en milieu vaker voorkomen. Om te voorkomen dat dergelijke 
misstanden zich voordoen in de waardeketen van producten en diensten die de overheid inkoopt, is 
bij het inkopen van producten en diensten waarbij er sprake is van een verhoogt risico verplicht 
gesteld om ISV toe te passen.  

Er is sprake van een verhoogd risico bij inkopen binnen de volgende risicocategorieën: 

• Bedrijfskleding; 
• Catering; 
• Papier, afvoer vertrouwelijke informatiedragers en print- en drukwerk; 
• Energie; 
• Grondstoffenmanagement en afvalzorg;  
• Kantoorartikelen en computersupplies; 
• Laboratorium; 
• ICT werkomgeving Rijk; 
• Datacenters; 
• en Dataverbindingen. 

Deze risicocategorieën zijn bepaald op basis van de MVO Sector Risico Analyse (KPMG, 2014). 
Hiervoor zijn 86 sectoren geanalyseerd en zijn er voor dertien sectoren materiële risico’s 
geïdentificeerd in de categorieën: milieu, arbeid, mensenrechten, corruptie en belastingen. Voor de 
tien geselecteerde inkoopcategorieën met een verhoogd risico zijn in de achterliggende sector de 
materiële risico’s geïdentificeerd. 

Voor deze quick-scan zijn wij voor de tien gedefinieerde risicocategorieën nagegaan welke risico’s er 
destijds zijn geïdentificeerd, via: mvorisicochecker.nl (MVO Nederland, 2018). Vervolgens hebben wij 
op basis van onze expertise op het gebied van gebied van milieu, mensen- en arbeidsrechten een 
inschatting gemaakt van of deze risico’s zijn toe- of afgenomen. Daarnaast hebben wij een inschatting 
gemaakt voor welke andere inkoopclusters er mogelijk sprake is van een verhoogd risico.  

Wij schatten in dat deze risico’s voor ICT inkopen niet zijn afgenomen en mogelijk zijn toegenomen. 
In 2014, zijn ICT inkopen als risico categorie bestempelt in verband met mensenrechten schendingen, 
misstanden op het gebied van arbeidsomstandigheden en de milieu impact die wordt geassocieerd 
met de productie van elektronica en de verwerking van elektronisch afval. Naar ons inzicht zijn deze 
risico’s niet significant afgenomen en mogelijk zelfs toegenomen in verband met: (a) de toename van 
de productie van elektronica en het volume van elektronisch afval en (b) verschuivingen naar andere 
productielanden. 

2.5 Social return 
Social return bij het Rijk wordt toegepast in het inkoop- en aanbestedingsbeleid sinds 1 juli 2011. Dit 
MVI thema is van toepassing bij aanbestedingen voor: werken en diensten met een loonsom van 
meer dan €250.000 en een looptijd van langer dan zes maanden (Ministerie van BzK, 2017). Voor 
deze aanbestedingen stelt de overheid de eis aan leveranciers om bij de uitvoering van de opdracht 
mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring te laten opdoen, of om een 
gelijksoortige inspanning te leveren.  

Onder mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt worden mensen verstaan die: langere tijd 
werkloos zijn (langer dan 12 maanden), 50 jaar of ouder zijn en/of die zonder re-integratie 
ondersteuning of andere begeleiding niet zelfstandig aan werk kunnen komen (Ministerie van BzK & 
Ministerie van SzW, 2011).  
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Deze definitie komt grofweg overeen met de populatie van de participatiewet, wanneer hier 
bijstandsgerechtigden jonger dan 50 jaar buiten beschouwing worden gelaten. Ten tijde van invoering 
van de participatiewet betrof dit 405.410 personen (CBS, 2018; zie: figuur 4). Binnen deze populatie 
wordt nog onderscheid gemaakt tussen personen die onder de banenafspraak vallen en personen die 
daarbuiten vallen. In het Sociaal akkoord zijn sociale partners overeengekomen dat er tot 2026 
125.000 extra banen worden gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking, in vergelijking tot 
2015. Vooral voor deze groep is de toegevoegde waarde groot om werkgelegenheid te creëren 
middels het toepassen van social return.  

De mensen met een arbeidsbeperking die meetellen voor deze banenafspraak zijn en worden 
opgenomen in het doelgroepregister dat wordt beheerd Uitvoeringsinstituut Werknemers-
verzekeringen (UWV). In 2015 waren 277.826 personen opgenomen in dit register (UWV, 2016, zie: 
figuur 4). Bepaalde groepen worden op verzoek of automatisch door UWV in het doelgroepregister 
opgenomen. De mensen die onder de Participatiewet vallen en een arbeidsbeperking hebben, 
stromen niet automatisch in het doelgroepregister in. Van hen beoordeelt UWV of zij een 
arbeidsbeperking hebben door ziekte of gebrek die nog minimaal zes maanden duurt en waardoor zij 
niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Indien zij de indicatie banenafspraak krijgen van 
UWV, worden ze opgenomen in het doelgroepregister. 

Na 2015 is de populatie die valt onder de banenafspraak gekrompen. Uit kwartaalrapportages van het 
UWV blijkt dat dit komt omdat een groter deel van de bijstandspopulatie van ouder dan 50 jaar een 
baan heeft gevonden, en omdat na herkeuring de groep Wajong-gerechtigden kleiner is geworden.  

Uit eerdere analyses is gebleken dat van de populatie die valt onder de banenafspraak er vooral veel 
(voormalig) Wajong’ers zijn die betaald werk kunnen en willen doen. Dit beslaat ook een groot deel 
van totale populatie die valt onder de banenafspraak. Analyses uit het verleden leren dat ongeveer 
twee derde van de Wajongers een ontwikkelingsstoornis had, zoals een verstandelijke beperking of 
een stoornis in het autisme spectrum (UWV, 2014). Dit gold in het bijzonder ook voor de groep die 
viel onder de studieregeling (UWV, 2014).  

Als gevolg van deze veronderstellingen verwachten wij dat een groot deel van de populatie die valt 
onder de banenafspraak vrij breed inzetbaar is. Op basis daarvan hebben wij het aantal 
arbeidsplaatsen (in FTE) dat kan worden gecreëerd voor deze groep door het toepassen van social 
return geschat voor een brede selectie van inkoopclusters. Deze schatting hebben wij gemaakt op 
basis van cijfers van CBS (2018) over: (a) het bedrijfsresultaat-, (b) de totale loonkosten- en (c) de 
gemiddelde loonkosten per arbeidsjaar voor sectoren die wij hebben gekoppeld aan deze 
inkoopclusters. Voor de inkoopclusters: schoonmaak en catering, hebben wij de uitkomsten 
overgenomen van een analyse die uitgevoerd door Significant (2018). Voor enkele inkoopclusters zijn 
op sectorniveau geen cijfers beschikbaar bij het CBS. Voor deze clusters hebben wij ‘onbekend’ 
opgenomen in de tabel.  

 

De toegepaste methode voor het inschatten van potentie om meer impact te creëren via social return 
is vergelijkbaar met de binnen de door Significant (2018) uitgevoerde Verkenning banen 
arbeidsbeperkten binnen kansrijke inkoopcategorieën overheid. 
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Figuur 4: samenstelling populatie participatiewet en banenafspraak 
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3.  Uitkomsten analyse 
Figuur 5: overzicht uitkomsten analyse
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Figuur 6: overzicht uitkomsten analyse 
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Samenvatting kernaannames  
De uitgevoerde analyse betreft een quick-scan naar de milieu impact- en potentie om de impact op 
andere vlakken te verkleinen die samenhangt met de inkopen van de Rijksoverheid. Aangezien dit 
een quick-scan betreft is er gebruik gemaakt van een set van aannames die in acht moeten worden 
genomen om de uitkomsten goed te kunnen interpreteren. De belangrijkste aannames zijn hieronder 
nogmaals nader uiteengezet. 

 

Uitgegaan van analyse inkoopuitgaven door ABDTopconsult 

Als basis de quick-scan is uitgegaan van een analyse naar de inkoopuitgaven van de Rijksoverheid 
door ABDTopconsult (2018). Over de hoogte van de inkoopuitgaven van de Rijksoverheid zijn echter 
verschillende analyses en inschattingen beschikbaar die enigszins uiteenlopen. Als gevolg hiervan 
zou wanneer gebruikt wordt gemaakt van een andere basis voor de inkoopuitgaven die impact 
evenredig hoger of lager kunnen uitvallen. 

 

Gebruik gemaakt van kengetallen Exiobase 

Om een inschatting te kunnen maken van de milieu impact in termen van de uitstoot van 
broeikasgasemissies en materiaalconsumptie is gebruik gemaakt van kengetallen die beschikbaar 
zijn binnen Exiobase. Het gebruik maken van deze kengetallen vergt de belangrijkste volgende 
aannames: (a) dat de categorieën binnen Exiobase representatief zijn voor de producten en diensten 
die de Rijksoverheid inkoopt, en (b) dat de Rijksoverheid producten en diensten inkoopt die afkomstig 
zijn uit dezelfde landen als gemiddeld.  

Dit laatste is van belang omdat bij productie in- en het leveren van diensten vanuit verschillende 
landen andere milieustandaarden van toepassing zijn. Derhalve loopt de milieu impact afhankelijk van 
het land waar vanuit producten en diensten worden geïmporteerd sterk uiteen. Vooral producten en 
diensten uit minder ontwikkelde landen hebben doorgaans een grotere impact op het milieu. Wanneer 
de Rijksoverheid meer producten en diensten zou importeren uit minder ontwikkelde economieën dan 
gemiddeld zou de milieu impact significant hoger kunnen uitvallen. 

 

MVO Sector Risico Analyse als basis gebruikt 

Voor het thema ISV is de MVO Sector Risico Analyse (KPMG, 2014) als uitgangspunt genomen. 
Hierbinnen zijn er tien risicocategorieën gedefinieerd waarop de uitkomsten van de analyse per 
cluster nogmaals zijn nagegaan. Binnen de verschillende inkoopclusters zou de Rijksoverheid 
producten en diensten kunnen inkopen waarbij zich specifieke risico’s voordoen die op clusterniveau 
niet zijn geïdentificeerd.  

 

Populatie banenafspraak breed inzetbaar 

Voor de inschatting van de potentie om via inkoop arbeidsplaatsen te kunnen creeren voor personen 
die vallen onder de banenafspraak (‘social return’) is veronderstelt dat een groot deel van de 
populatie die valt onder de banenafspraak vrij breed inzetbaar is en dat deze personen beschikbaar 
zijn. Dit omdat wanneer verschillende analyses en cijfers worden gecombineerd het lijkt dat onder de 
banenafspraak een grote groep personen valt die eerder onder de voormalige Wajong regeling vielen. 
Waarvan een belangrijk deel een studie volgde.  
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