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Gids voor Duurzame Aankopen 
nuttige aanbevelingen die verder gaan dan milieu alleen 
 

 

Wat is de Gids voor Duurzame Aankopen? 
De Gids voor Duurzame Aankopen is een vrij toegankelijke website die aanbevelingen bevat voor de aankoop van duurzame 

producten en diensten. Haar strategisch kader ligt vast in het Federaal Actieplan Duurzame Overheidsopdrachten 2009 – 2011. 

Voor de overheidsdiensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en voor de federale overheidsdiensten heeft het instrument een 

verplichtend karakter, maar het kan uiteraard ook voor aankopers bij andere overheden heel nuttig zijn. 

 

Dankzij de Gids voor Duurzame Aankopen kan je: 

• criteria raadplegen voor meerdan 250 producten en diensten – van deze criteria werden een 10-tal criteria ook al besproken 

met en gevalideerd door de verschillende betrokken sectoren, NGO’s … 

• de criteria eenvoudig verifiëren, omdat verwezen wordt naar een aantal kwaliteitsvolle labels die de naleving op deze criteria 

garanderen. 

• het aantal Belgische bedrijven raadplegen dat voldoet aan de vooropgestelde criteria. 

• niet alleen milieucriteria, maar ook sociale criteria in acht nemen. Voor deze criteria wordt een algemene toelichting gegeven 

op de homepagina. Daarnaast vindt u ook specifieke suggesties gegeven voor bijzondere producten en diensten, meestal 

onder de bijzondere uitvoeringsvoorwaarden van de DOO-fiches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke informatie kan je in de gids terugvinden? 
Aanbevelingen omtrent de aankoop van producten en diensten in een aantal 

hoofdcategorieën, die vervolgens verder worden uitgewerkt tot een 250-tal product- 

en dienstengroepen. Voor volgende groepen werden de criteriafiches al gevalideerd 

door de verschillende betrokken sectoren, NGO …: 

• Voeding en catering • Matrassen 

• Kleding en textielproducten • Drukwerk 

• Meubelen (binnen-  en buitenhuis) • ICT (PC, laptop en beeldschermen) 

• Reproductieapparatuur (printers,  • Papierproducten (incl. schrijfpapier, 

scanners, kopieertoestellen …) enveloppen, etiketten, tissues, enz.) 

• Toners 

 

Hoe kan je de Gids voor Duurzame Aankopen 

gebruiken bij bestekken en offertes? 
De Gids biedt criteria aan op drie niveaus (basis, medium en uitgebreid). Het basisniveau bevat 

voornamelijk zichtbare aspecten op het product, informatie op het etiket of informatie uit bijgeleverde 

handleidingen. De uitgebreide versie beschrijft meer complexere criteria, meestal m.b.t. chemische 

bestanddelen. Het werken met deze verschillende niveaus maakt dat met name voor het basisniveau 

eenvoudig geverifieerd kan worden in welke mate bepaalde aangeboden producten of diensten voldoen 

aan de vereisten in de bestekken. Voor de verificatie van de criteria op het medium en uitgebreide niveau 

moet de aankoper bijkomende gegevens opvragen. 

 

De verschillende criteria worden bovendien geordend in zogenaamde DOO-fiches die rekening 

houden met de wettelijke voorschriften betreffende overheidsopdrachten. De aangehaalde 

criteria kunnen letterlijk in het bestek overgenomen worden. Daarenboven staan 

de criteria opgedeeld naar de verschillende fases in een bestek (voorwerp van 

opdracht, selectiecriteria, technische vereisten, gunningscriteria en 

uitvoeringsvoorwaarden). Nuttige extra technische uitleg wordt gegeven 

in de bijlagen van de fiches. 

Meer info? Surf naar 

www.gidsvoorduurzameaankopen.be 

of neem contact op met de 

Programmatorische Overheidsdienst 

Duurzame Ontwikkeling (PODDO). 

Dat kan via e-mail naar contact@poddo.be, 

jo.versteven@poddo.be of 

hamida.idrissi@poddo.be of telefonisch 

op het nummer 02 524 88 54 


