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Voorwoord
Toen ik in 2004 voor het eerst met het gedachtengoed van de bio-economie 

kennismaakte, kon ik niet vermoeden hoe dit onderwerp mij tot op de dag van vandaag 

fascineert en inspireert. De overgang naar een economie die  gebaseerd is op  duurzaam 

geproduceerde biomassa en het intelligent gebruik daarvan is om allerlei redenen niet 

alleen onontkoombaar maar biedt ook volop kansen voor deze en komende generaties. 

Het past goed in het denken over duurzaam  gebruik van grondstoffen, is essentieel voor 

het halen van klimaatdoelen  en het verminderen van de afhankelijkheid van steenkool 

en aardolie. Tegelijkertijd zien we spectaculaire ontwikkelingen in de landbouw,  

bosbouw en aquacultuur alsook in de verwerkende industrie die, in combinatie met  

jarenlang onderzoek en ontwikkeling , leiden tot het op de markt komen van tal van 

nieuwe nonfood producten en materialen.  Niet ten koste van de noodzakelijke voedselproductie en ander traditioneel gebruik 

van biomassa, maar in aanvulling  daarop.

We zien dat deze transitie naar een bio-economie  wereldwijd aan de gang is. Destijds, in  mijn werk bij de Nederlandse  

rijksoverheid  als directeur Biobased Economy  en ook nu bij de Federatie Bio-economie  Nederland merk ik dat gerichte acties 

deze transitie kunnen versnellen. Hierbij kunnen wij in Europa een mondiale koppositie in de bio-economie krijgen als we goed 

samenwerken en inspelen op de ontwikkelingen in de markt. Publieke inkoop speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van 

markten. Het helpt om een stabiel investeringsklimaat voor biobased producten en diensten te verkrijgen.

Een prachtig voorbeeld van samenwerking over de grenzen heen vind ik het Forum for Bio-based Innovation in Public 

Procurement, kortweg InnProBio. In dit forum met partijen uit Duitsland, het VK, Polen en Nederland is dit handboek met zeer 

veel inzet en met grote betrokkenheid van iedereen tot stand gekomen. Ik ben ervan overtuigd dat dit handboek zijn weg naar de 

doelgroep zal vinden en inkopers in staat zal stellen substantieel bij te dragen aan de marktontwikkeling van de bio-economie.

Roel P J Bol
Federation Bio-economy Netherlands

Afkortingen / Acroniemen:

BBPD – Biobased Producten en Diensten
(B)PKV – (Beste) Prijs-Kwaliteitverhouding (voorheen EMVI)
CEN TS  – Europees Comité voor Normalisatie Technische Specificatie
CPN – Mededingingsprocedures met onderhandelingen (Competitive 
procedures with negotiations)
CPP – Circulair Inkopen (Circular Public Procurement)
CPV – Gemeenschappelijke Woordenlijst voor Overheidsopdrachten 
(Common Procurement Vocabulary)
EASME – Uitvoerend Agentschap voor Kleine En Middelgrote 
Ondernemingen (Executive Agency for Small and Medium-size Enterprises) 
EC – Europese Commissie
EMVI – Economisch Meest Voordelige inschrijving
EU – Europese Unie
GHG – Broeikasgas 

GPP – Milieuvriendelijk inkopen (Green Public Procurement) 
InnProBio – Forum for bio-based innovation in public procurement 
(Horizon 2020 project)
LCA – Levenscyclusanalyse (Life Cycle Assessment)
LCC – Totale levenscycluskosten (Life Cycle Costs)
MKB – Midden- en kleinbedrijf
MVI – Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, (voorheen: Duurzaam 
Inkopen / Sustainable Public Procurement, SPP) 
Open-Bio – Opening bio-based markets via standards, labelling and 
procurement (FP7 project, 2013-2016)
PCP – Pre-commerciële aanbesteding (Pre-Commercial Procurement)
PPI – Innovatiegericht inkopen (Public Procurement of Innovation) 
RWS – Rijkswaterstraat
TCO – Totale eigendomskosten (Total Costs of Ownership)
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Deel 1: Inleiding
Veel van de producten die we dagelijks gebruiken worden gemaakt van fossiele grondstoffen. Maar er komen 

steeds meer biobased alternatieven voor deze producten beschikbaar. In de bio-economie worden fossiele 

grondstoffen vervangen door hernieuwbare biologische hulpbronnen (“biomassa”). Biobased producten zijn 

producten die geheel of gedeeltelijk uit biomassa gemaakt worden (European Standard EN 16575: 2014 ‘Bio-

based products – Woordenlijst’). Biobased producten zijn een belangrijke stap in de overgang naar de bio-

economie.

1.1  WAT IS DE BIO-ECONOMIE?

De overgang naar een bio-economie betreft de overgang 

van een economie op basis van fossiele grondstoffen naar 

een economie op basis van biomassa als grondstof. De bio-

economie zoals gedefinieerd door de Europese Commissie 

(EC) heeft betrekking op de productie en winning van 

hernieuwbare biologische hulpbronnen (bekend als 

‘biomassa’) en hun omzetting in voedsel en diervoeders; 

biobased producten (zoals hout, vezel, chemicaliën of 

bioplastics) en bio-energie (bijvoorbeeld brandhout, 

biobrandstoffen of biogas). De bio-economie omvat 

een breed scala aan economische sectoren, waaronder 

landbouw, bosbouw, visserij, agro-industrie, energie, pulp en 

papier, chemicaliën en biotechnologie. Hoewel voornamelijk 

gebaseerd op activiteiten die in een of andere vorm al 

eeuwenlang worden uitgevoerd (zoals landbouw, visserij 

of bosbouw), is de bio-economie het afgelopen decennium 

ontwikkeld tot een kennisgedreven concept gericht op het 

tegemoet komen aan een aantal hedendaagse uitdagingen. 

In de Europese Unie (EU) heeft de bio-economie sector een 

omzet van circa 2,1 € miljard (gemiddelde van 2008-2014) 

en biedt werk aan 18,6 miljoen mensen (in 2014), circa 8,5% 

van de totale werkgelegenheid in alle economische sectoren.

De overgang naar een meer biobased economie kan alleen 

succesvol en duurzaam zijn als het de bescherming van de 

voedselvoorziening, het milieu, het klimaat en de biodiversiteit 

garandeert. En het niet hand in hand gaat met ongewenste 

bijwerkingen, zoals verlies van bodemvruchtbaarheid, 

hydrologische onevenwichtigheid of klimaatverandering. De 

bio-economie bestrijkt tal van beleidsterreinen, ondermeer 

industrie en energie; landbouw, bosbouw, visserij en mariene 

hulpbronnen; klimaat en milieu; wetenschap en ontwikkeling 

en andere beleidsterreinen.
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Er zijn een aantal centrale principes waaraan een duurzame 

bio-economie moet voldoen: 1

•	 Voedselzekerheid heeft voorrang op de productie van 

grondstoffen voor industrie en energie. Het toepassen 

van synergie tussen voedselproductie en de levering van 

grondstoffen voor energie en industrie moet worden 

ondersteund.

•	 Waar mogelijk en relevant is het streven om biomassa in 

cascades en in slimme combinaties toe te passen. 

•	 De bio-economie moet rekening houden met steeds 

meer uitdagende eisen aan de manier waarop goederen 

worden geproduceerd. Dit geldt zowel voor eisen die 

betrekking hebben op de bescherming van milieu, dier 

en natuur, als voor de naleving van standaarden op het 

gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

•	 Bij de ontwikkeling van de bio-economie is er behoefte aan 

een nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen, 

vanuit de politieke, economische, wetenschappelijke en 

milieukundige disciplines en vanuit de samenleving als 

geheel.

(Op basis van de nationale bio-economie beleidsstrategie 

van het Duitse landbouwministerie / Bundesministerium für 

Ernährung und Landwirtschaft)2

1.2  WAAROM BIOBASED INKOPEN 
STIMULEREN?

Factoren die de bio-economie aan kunnen jagen zijn 

ondermeer duurzaamheid, economische kansen voor 

innovatieve producten, energie- en grondstoffenzekerheid 

en het verbeteren van de lokale en regionale (agrarische) 

economie. Het gebruik van biobased producten kan 

aanzienlijke voordelen bieden, daarom is het logisch 

dat de overheid het goede voorbeeld geeft, vooral bij 

die toepassingen waaraan een aanzienlijk deel van de 

overheidsuitgaven wordt besteed.

Aangezien de huidige markt nog klein is, kunnen 

overheidsinstanties een podium voor biobased producten 

bieden door als eerste klant (“launching customer”) op te 

treden om zo de markt voor biobased producten te vergroten 

en te versterken. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn 

van het aanbod aan biobased producten en diensten en deze 

een eerlijke kans te bieden in aanbestedingsprocedures.

Bij het aanbieden van diensten kan de dienstverlener 

gestimuleerd worden om biobased producten te 

gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn schoonmaakmiddelen, 

verpakkingen en wegwerpbekers. Vaak maken dergelijke 

producten slechts enkele procenten van de totale kosten van 

een dienst uit. Door ze in een aanbesteding voor diensten 

uit te vragen kunnen biobased producten echter een grote 

impuls krijgen.

1,2 http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/EN/Publications/NatPolicyStrategyBioeconomy.pdf?__blob=publicationFile

http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/EN/Publications/NatPolicyStrategyBioeconomy.pdf?__blob=publicationFile
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1.3  KANSRIJKE PRODUCTCATEGORIEËN

De volgende categorieën zijn kansrijk bij de aanschaf van innovatieve biobased producten en diensten (BBPD). De categorieën 

vertegenwoordigen een belangrijk deel van de overheidsuitgaven, bieden een potentieel voor BBPD en er zijn al meerdere 

innovatieve BBPD beschikbaar. De genoemde categorieën zijn gecheckt op beschikbaarheid, toepasbaarheid en volledigheid.

Aanbestedingscategorie Biobased producten

VoeDsel, CAterIng en eVenementen Wegwerpbekers, borden en bestek op basis van biobased plastics

Verpakkingen en gebruiksvoorwerpen op basis van biobased plastics

ZIekenHuIZen en lAborAtorIA Wegwerplaboratoriummaterialen: buisjes, handschoenen, petrischalen

Wegwerpverzorgingsartikelen: bedpannen, urinoirs, handschoenen, lakens, 

handdoeken

kleDIng en textIel

Werkkleding voor personeel

ICt & kAntoorbenoDIgDHeDen Kantoorbenodigdheden op basis van biobased composieten

Toner voor inktpatronen

VoertuIgen en mobIlIteIt Banden van natuurlijk rubber uit paardenbloemen of andere innovatieve 

materialen

Lichtgewicht autointerieur onderdelen

Biobased smeermiddelen voor voertuigen en gereedschappen

Onderdelen onder de motorkap op basis van biobased polymeren

Bekleding gemaakt van sojabonenschuim

Vloermatten op basis van biobased polymeren

Textiel voor stoelbekleding

reInIgIng, HygIëne en 
VerZorgIngsArtIkelen:

Biobased schoonmaakmiddelen, inclusief biobased oppervlakte-actieve 

stoffen

Biologisch afbreekbare plastic afvalzakken; andere materialen die relevant 

zijn voor de hygiëne
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Aanbestedingscategorie Biobased producten

InfrAstruCtuur en 
bouwmAterIAlen

Wegenbouwmaterialen: asfalt, bio-asfalt, bindmiddel

Diverse wegelementen: vangrails, lantaarnpalen, geluidsschermen, relingen

Betonbekisting

Riool: pijpen van biobased PVC

Straatmeubilair: prullenbakken, bankjes, picknicktafels

Straatnaam- en routeborden

Bruggen en viaducten: composiet bouwmaterialen

Beton: biobased vulmiddel, versterking, hennepbeton

gebouwen en bouwmAterIAlen Houtskelet constructie

Biobased isolatiemateriaal

Vloeren

Gevel(bekledingen)

Biobased verven en coatings

Diverse biobased producten voor gebouwinrichting

meubIlAIr en InterIeur Kantoormeubilair op basis van biobased composieten

Stoffering op basis van biobased polymeervezels

Andere innovatieve biobased textielen voor interieurtoepassingen

tuInVerZorgIng en 
lAnDsCHApsArCHIteCtuur

Biologisch afbreekbare biobased plantenpotten en zaaibedden

Boomankers, clips en binders van biologisch afbreekbare bioplastics 

Erosiematten en geotextielen

Tuingereedschap met demonteerbare kunststofonderdelen

Afvoeren en buizen

Valoriseren van groenrestproducten van tuinonderhoud
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In het kader van de medio 2017 gepubliceerde handreiking Biobased in Product Procurement, opgesteld in opdracht van het EC 

uitvoerend agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises 

– EASME) is een serie engelstalige factsheets met gedetailleerde productinformatie opgesteld voor de inkoopcategorieën 

‘Infrastructuur: Bouwmaterialen’ en ‘Tuinieren en landschapsarchitectuur’. Deze factsheets kunnen worden geraadpleegd op  

http://www.biobasedinprocurement.eu/.

1.4  VOORDELEN EN BATEN 

Hoe intensiever fossiele grondstoffen worden ingezet voor industrieel en individueel gebruik, des te meer wordt het milieu 

bedreigd. Het werken aan klimaatveiligheid is een van de belangrijkste taken voor de toekomst. Uitputting en fluctuerende prijzen 

van fossiele grondstoffen zijn aanvullende redenen om naar alternatieven te zoeken. Het inzetten van hernieuwbare grondstoffen 

uit land- en bosbouw voor productie en gebruik van biobased producten en diensten biedt een kans om de afhankelijkheid van 

fossiele brandstoffen te verminderen en klimaatverandering te voorkomen.

De bovengenoemde gepubliceerde handreiking Biobased in Product Procurement bespreekt algemene en specifieke voordelen 

van biobased producten in aanbestedingen. Typische voordelen bij de toepassing van biobased producten zijn gerelateerd aan 

het biobased karakter van de producten en betreffen onder andere:

•	 Efficiënter gebruik van grondstoffen.

•	 Verminderde afhankelijkheid van of zelfs volledig vermijden van het gebruik van fossiele grondstoffen.

•	 Verminderde uitstoot of vermijding van uitstoot van broeikasgassen.

•	 Het bijdragen aan publieke milieudoelstellingen en beleidsprioriteiten.

•	 Het vergroten van het bewustzijn van milieuproblemen.

•	 Het bereiken van sociale doelen en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

•	 Aanjagen van innovatie.

•	 Aanjagen van de markt voor secundaire materialen en de circulaire economie.

Voorts spelen BBPD een belangrijke rol in een circulaire economie. In een perfect functionerende circulaire economie bestaat 

“afval” niet. Verspilling van grondstoffen wordt voorkomen door het hergebruik van producten en materialen te maximaliseren en 

door waardevernietiging te minimaliseren. Dit verschilt van het huidige lineaire systeem, waarbij grondstoffen worden omgezet 

in producten die gewoonlijk worden weggegooid aan het einde van hun levensduur. Lees Innprobio factsheet #4 voor een 

nadere beschrijving van de termen “circulaire economie” en “biobased economie”.

Factsheet #4:
“Biobased producten en diensten in de circulaire economie”

Voor meer informatie over biobased producten en diensten in de circulaire economie, 
verwijzen wij u naar de InnProBio Factsheet #4: “Bio-based products and services in the 
circular economy” die u kunt vinden op:
http://innprobio.innovation-procurement.org/bio-based-products-services/factsheets/

http://www.biobasedinprocurement.eu/
http://innprobio.innovation-procurement.org/bio-based-products-services/factsheets/
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Specifieke voordelen bij de toepassing van biobased 

producten verschillen van geval tot geval. Voorbeelden van 

specifieke voordelen zijn: 3

•	 Financieel rendement (lagere totale eigendomskosten / 

Total Costs of Ownership)

•	 Profiteren van (verbeterde) biologische afbreekbaarheid

•	 Producteigenschappen zoals verbeterde sterkte, 

flexibiliteit of toepasbaarheid or applicability

Specifieke voordelen moeten per geval worden beoordeeld. 

Biobased inkopen vraagt om een goed geïnformeerde en 

kritische inkoopprofessional en ditto aanbestedingsproces. 

Het huidige document, de bijbehorende online toolbox 

(http://www.biobasedconsultancy.com), en de recent 

gepubliceerde EASME handreiking biobased inkopen 

(http://www.biobasedinprocurement.eu/) beogen dit proces 

te ondersteunen.

3 Source: A guidance on bio-based products in procurement, http://www.biobasedinprocurement.eu/
4 PIANOo, https://www.pianoo.nl/public-procurement-in-the-netherlands/sustainable-public-procurement-spp/spp-themes/circular-procurement, 2016
5,6 European Commission, Directorate-General Environment, http://ec.europa.eu/environment/gpp/versus_en.htm

Biobased producten en diensten spelen een belangrijke 

rol in ‘milieuvriendelijke’ (‘groene’), maatschappelijk 

verantwoorde (‘duurzame’) en ‘circulaire’ overheidsinkoop.

bij Circulair Inkopen (Circular public procurement, Cpp)  

borgt de inkopende partij dat de producten of materialen 

aan het einde van de levens- of gebruiksduur weer 

optimaal in een nieuwe cyclus worden ingezet. Circulair 

inkopen veronderstelt een andere, meer functionele kijk 

op de behoefte, waarbij de prestatie vaak centraal staat 

en waardoor er anders wordt gekeken naar het begrip 

‘eigendom’. Andere verdienmodellen zoals product-als-

dienstaanbiedingen (de klant betaalt alleen voor het gebruik, 

de fabrikant blijft eigenaar, denk aan Green Wheels) of koop-

terugkoopafspraken helpen daarbij.4

maatschappelijk Verantwoord Inkopen (sustainable public 

procurement, spp) is een proces waarbij de kopende partij 

streeft naar het juiste evenwicht tussen de drie pijlers 

van duurzame ontwikkeling – de economische, sociale 

en ecologische pijler – bij de aanbesteding van goederen, 

diensten of werkzaamheden in alle fasen van een project.5

milieuvriendelijk Inkopen (green public procurement, gpp) 

wordt door vele overheden binnen de EU geïmplementeerd 

als onderdeel van een bredere benadering van duurzaamheid 

in hun bedrijfsvoering. GPP wordt gedefinieerd als “een 

proces waarbij overheden streven om goederen, diensten 

en werkzaamheden aan te besteden met een verminderde 

ecologische impact in vergelijking met goederen, diensten 

en werkzaamheden met dezelfde primaire functie die anders 

zou worden aanbesteed.”6

Bij deze verschillende ‘versies’ van overheidsinkoop 

draait het allemaal om het beïnvloeden van de markt. 

Aanbestedende diensten kunnen een belangrijke bijdrage 

leveren aan duurzame productie, consumptie en hergebruik 

van goederen, door de macht die zij hebben als inkoper 

te gebruiken om te kiezen voor goederen en diensten met 

een lagere impact op het milieu. Overheden kunnen de 

verschillende spelers op de markt echte prikkels bieden voor 

het ontwikkelen van groene technologieën en producten. In 

sommige sectoren zijn de publieke inkopers de belangrijkste 

opdrachtgever (bijv. openbaar vervoer, grond-, weg- en 

waterbouw, gezondheidszorg en onderwijs) en hebben hun 

beslissingen dus een grote impact.

samenvattend: De inkoop van biobased producten en 

diensten is een benadering die complementair is aan 

milieuvriendelijk, circulair, en maatschappelijk verantwoord 

inkopen, het is geen concurrerende benadering. Ondanks 

de verschillende benamingen en verschillende focus gaan 

alle benaderingen bij overheidsinkoop hand in hand, en 

biobased producten kunnen in elk van hen een rol spelen.

1.5  WAAROM BIOBASED PRODUCTEN IN MILIEUVRIENDELIJK, CIRCULAIR EN 
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN? 

https://www.biobasedconsultancy.com/
http://www.biobasedinprocurement.eu/
http://www.biobasedinprocurement.eu/
https://www.pianoo.nl/public-procurement-in-the-netherlands/sustainable-public-procurement-spp/spp-themes/circular-procurement
http://ec.europa.eu/environment/gpp/versus_en.htm
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1.6  VERANTWOORDELIJKHEDEN IN  HET INKOOPPROCES

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) is iets van 

de hele organisatie, niet alleen van de afdeling Inkoop. 

Een breder perspectief op de organisatie is daarom 

nodig om bestuursleden, afdelingshoofden, specialisten, 

beleidsmakers, senior managers, budgethouders, 

projectleiders, etc.  te betrekken.

Het is niet alleen de taak van de inkopers om te reageren 

op de vele (in toenemende mate) complexe beleidsagenda’s 

(denk aan MKB-beleid, innovatie en duurzaamheid) waar van 

inkoop een bijdrage verwacht wordt, aangezien inkopers maar 

beperkte invloed hebben op bepaalde beleidsvelden. Voor 

de implementatie van biobased producten en diensten in 

inkoop kan commitment van een hoger managementniveau 

een belangrijke stimulans zijn voor implementatie binnen 

de eigen organisatie. Dit helpt de nodige samenwerking 

tussen afdelingen te waarborgen. Dit commitment kan 

geoperationaliseerd worden in de vorm van een beleids- of 

strategiedocument. 

Een bredere organisatorische blik op inkoop dient te worden 

ontwikkeld, deze is belangrijk om in gedachten te houden 

bij het verwerven van BBPD. Aangezien biobased producten 

vaak (aanvankelijk) duurder zijn en sommige zelfs een nieuwe 

werkmethode vereisen, is het belangrijk om alle actoren te 

betrekken bij de besluitvorming. Politici willen misschien een 

ambitie realiseren, zodat inkoop van BBPD past binnen het 

beleid en implementatiekader. Projectleiders en specialisten 

moeten zich bewust zijn van de mogelijkheden van biobased 

producten. In de tabel hieronder staan belangrijke actoren 

genoemd, die nodig zijn in het succesvol oppakken van MVI. 

Actoren Verantwoordelijkheden

bestuurDer Bestuurlijk sponsor en opdrachtgever voor MVI-doelen

Spoort budgethouder aan MVI op te nemen in inkoopbehoefte, ook bij hogere kosten

Faciliteert inkoper met beleidskaders, kennis en capaciteit

Creëert bewustwording door delen goede voorbeelden

buDgetHouDer ‘Eigenaar’ van MVI-doelen

Daagt inkoopadviseur uit zo duurzaam mogelijk in te kopen

Vraagt goedkeuring aan bestuurder bij juridische, financiële of tijdtechnische risico’s

Volgt (intern) MVI beleid (of legt afwijkingen uit)

InkoopADVIseur Faciliteert budgethouder/opdrachtgever bij mvi behoeften in inkoopproces

Adviseert opdrachtgever over hoe meeste duurzame impact te realiseren

Stimuleert opdrachtgever tot actie op MVI-doelen vanuit inkoopproces

Levert bestuurder monitoringsinformatie over MVI in inkooptrajecten

Richting de bestuurder levert inkoop de monitoringsinformatie of MVI-aspecten zijn 

meegenomen in de inkooptrajecten.
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Actoren Verantwoordelijkheden

fACIlItAIr 
mAnAgement, 
klAntenrAADsleDen 
ContrACtmAnAgers

Benadrukken belang duurzaamheid bij afnemen (facilitaire) diensten bij inkoopsamenwerkingen 

(shared service centers)

Zorgen voor en stimuleren beschikbaarheid duurzame oplossingen voor eigen klanten/

opdrachtgevers

beleIDsmAker, 
kennIsHouDer 
(InHouDelIjke en 
jurIDIsCHe experts)

Informeren Inkoop over de laatste ontwikkelingen op MVI-gebied

Dragen bij aan het opzetten van een toolbox voor inkopers én budgethouders.

1.7  ONTWIKKELING VAN EEN KENNISBASIS

Door gebruik te maken van bestaande netwerken, zoals 

InnProBio en de Community of Practice Biobased Inkopen 

Overheid, en ervaringen en kennis te delen, kan de opname 

van biobased producten en diensten in aanbestedingen 

worden bevorderd. Om een kennisbasis te creëren is het 

belangrijk om de markt te betrekken. Goede marktinformatie 

over beschikbare biobased producten is van belang bij 

het implementeren van biobased producten in inkoop. 

Het vooraf informeren van de markt over uw voornemens 

en een open dialoog met potentiële leveranciers (vroege 

marktbetrokkenheid) is een effectieve manier om de 

implementatie van biobased producten en diensten in 

inkoop te optimaliseren.7

Budgethouders willen mogelijk verdienmodellen zien of 

ontwikkelen, op basis van  ‘laagste kosten’ in plaats van 

‘laagste prijs’.

Een andere uitdaging is het geven van een eerlijke kans aan 

biobased producten in tenders: Hoe waardeer je de waarde 

van biobased producten? Hoe bepaal je de juiste functionele 

specificaties en  gunningscriteria? Dit vraagt om de juiste 

inkoopstrategie. In een volwassen en competitieve markt 

mogen aanbestedende diensten hun bereidheid tot het 

gebruik van biobased producten en diensten aangeven. 

In een markt met weinig competitie kan een functionele 

omschrijving van de behoeften de beste werkwijze zijn. 

Om de marktkennis van overheidsopdrachtgevers te 

verbeteren en om het begrip over de publieke BBPD 

behoeften bij leveranciers te verbeteren, heeft InnProBio 

regionale marktdialogen georganiseerd in Nederland, 

Duitsland en Polen. Aan deze marktdialogen namen 

leveranciers van relevante innovatieve BBPD, experts en 

overheidsopdrachtgevers en inkopers deel om de dialoog 

tussen alle partijen te versterken, belemmeringen voor de 

inkoop van BBPD te identificeren en waardevolle informatie 

uit te wisselen voor toekomstige innovatiegerichte inkoop 

van BBPD.

De relevante informatie uit deze bijeenkomsten is 

gepubliceerd op de InnProBio website, te vinden op http://

innprobio.innovation-procurement.org/bio-based-products-

services/workshops-and-market-dialogues/.

7 A guidance on bio-based products in procurement, http://www.biobasedinprocurement.eu/

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, URL: https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/manifest-mvi-actieplan-ministerie-
infrastructuur-milieu.pdf

http://www.biobasedinprocurement.eu/
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/manifest-mvi-actieplan-ministerie-infrastructuur-milieu.pdf
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/manifest-mvi-actieplan-ministerie-infrastructuur-milieu.pdf
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Deel 2: Hoe biobased producten & 
diensten inkopen?
2.1  INTRODUCTIE

Bepaalde instrumenten die worden toegepast in het kader 

van innovatiegericht inkopen zijn bijzonder nuttig bij 

het verkrijgen van biobased producten en diensten. Het 

schema in Figuur 1 toont een algemene routekaart voor het 

inkoopproces, en onderscheidt vier fasen.

Figure 1: Een algemene routekaart voor het inkoopproces

Elke procesfase vereist andere activiteiten, kaders en 

begeleiding. Per procesfase zijn  de beschikbare instrumenten 

gericht op de integratie van biobased producten en diensten 

in overheidsinkoop gegroepeerd. 

Inkoopproces in vier fasen

busIness CAse opstellen

beHoefte VAststellen

1. Inkoop van biobased producten en diensten mogelijk maken

ontwIkkel beHoefte

ontwIkkel InkoopstrAtegIe

2. De pre-inschrijvingsfase en voorbereiding van tenders

AAnbesteDIng

ContrACt toekennen en Implementeren

3.  Aanbestedingsprocedures

ContrACtmAnAgement 

AfronDIng

4. Contractmanagement
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Inkoopbeleid en inkoopagenda

Inkoopbeleid of een inkoopagenda (of plan) beschrijft 

de inkoopbehoeften die er zijn in de nabije toekomst. De 

agenda helpt u om interne obstakels te identificeren die de 

organisatie zelf nog niet kan oplossen. De agenda toont 

externe marktpartijen, zoals toeleveranciers, de nieuwe 

concepten, producten en diensten waar in de nabije 

toekomst behoefte aan is. Het is een open uitnodiging om 

deel te nemen aan het innovatieproces. Een inkoopagenda 

dient altijd representatief te zijn voor de missie, visie en 

doelen van een organisatie.

In het inkoopbeleid en in de inkoopagenda kunnen duidelijke 

doelstellingen en toekomstige behoeften met betrekking tot 

biobased inkopen aan de orde worden gesteld. Toegevoegde 

waarde van biobased inkopen in vergelijking met traditionele 

oplossingen zijn bijvoorbeeld de lokale waarde (bosbouw 

en agrarisch), economische waarde, de potentie tot 

vermindering van uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen, 

het besparen van grondstoffen en het voorkomen van afval. 

Een inkoopagenda geeft inkopers het noodzakelijke 

(politieke) steuntje in de rug om te vragen om biobased 

producten en diensten bij inkopen. Het geeft toeleveranciers 

tijd om te anticiperen en hun producten overeenkomstig te 

wijzigen.

Proeftuin

Een proeftuin is een demonstratie die gebruikt wordt om 

innovatieve oplossingen voor uw organisatie uit te testen. 

Een proeftuin kan plaatsvinden op een fysieke locatie, zoals 

een straat of gebouw, maar kan ook plaatsvinden binnen 

een laboratorium of een digitale omgeving. Aangezien u de 

aanbestedende dienst bent, dient uw organisatie te bepalen 

aan welke eisen de aanbieders voor de oplossingen dienen 

te voldoen.

Een proeftuin is nuttig wanneer een demonstratie de 

enige manier is om te zien of een oplossing daadwerkelijk 

werkt. Dit kan het geval zijn wanneer de real-life situatie 

dermate complex is dat deze niet in een laboratoriumsetting 

gereproduceerd kan worden. Een proeftuin geeft uw 

toeleveranciers de mogelijkheid om de effectiviteit van hun 

innovaties aan te tonen in een real-life situatie. Dit zou u, als 

aanbestedende dienst, kunnen overtuigen van de effectiviteit 

van een oplossing. Proeftuinen zijn erg belangrijk voor 

biobased en andere innovatieve producten, omdat nieuwe 

producten een staat van dienst moeten opbouwen.

Financieringsstrategie

Een financieringsstrategie helpt u om te beslissen wat de 

beste kansen zijn en wat de beste instrumenten zijn die u 

wilt inzetten voor een innovatieproject en welke risico’s u in 

dit verband bereid bent te nemen. Dit instrument is nuttig 

2.2  FASE 1: INKOOP VAN BIOBASED PRODUCTEN EN DIENSTEN MOGELIJK MAKEN

Wat belangrijk is in deze fase is het in kaart brengen van bestaande instrumenten om te kunnen beoordelen hoe ze kunnen 

worden ingezet om inkoop van biobased producten en diensten tijdens het inkooptraject mogelijk te maken. Hieronder een 

overzicht van de in deze fase meest relevante instrumenten en hun relevantie bij de inkoop van biobased producten en diensten.

•	 Inkoopbeleid en inkoopagenda 

•	 Proeftuin

•	 Financieringsstrategie 

•	 Risicomanagement

•	 Intellectuele Eigendomsrechten
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wanneer u probeert vast te stellen hoe u een innovatieve 

aanbesteding wilt of kunt financieren. Op basis van het 

beschikbare budget voor een dergelijke inkoop kiest u uit 

bestaande financieringsopties en instrumenten. Het kan zijn 

dat u zelf investeert in de innovatie – alleen of met anderen. 

Of het kan zijn dat u van andere partijen verwacht dat zij 

bereid zijn te investeren in het project. Of er is geen budget, 

of het beschikbare budget is onvoldoende. 

Een financieringsstrategie heeft betrekking op de prijs van 

producten en diensten en niet op het specifieke product in 

kwestie. Zolang de inkoop van biobased producten / diensten 

geen relatief hogere extra kosten voor de aanbestedende 

diensten vormt, is de vraag welke financieringsstrategie er 

toegepast moet worden van ondergeschikt belang.

Risicomanagement

Het doel van risicomanagement is het beheersen van alle 

mogelijke risico’s die te maken hebben met het inkopen 

van innovaties. Het helpt u om risico’s te kwantificeren en 

te monitoren en maatregelen te nemen ter voorkoming 

van eventuele negatieve gevolgen. Een voorbeeld van een 

methode voor het uitvoeren van risicomanagement die 

veel gebruikt wordt is het opstellen en actueel houden 

van een ‘risicoregister’. Bij inkopen van innovaties kunnen 

verschillende risico’s een rol spelen, vooral als het om een 

inschrijvingsprocedure gaat. Er zijn risico’s verbonden aan 

bijvoorbeeld technische, commerciële, contractuele en 

prestatiegerelateerde zaken. De risico’s die een rol spelen 

bij de aanbesteding van innovatieve producten en diensten 

zijn groter, omdat innovatie vaak in verband staat met 

proefondervindelijk werken waarbij er geleerd wordt van 

fouten (trial and error) en dat gaat per definitie gepaard met 

een groter risico op mislukking. Risicomanagement helpt u 

om deze risico’s te beheersen en de kans op mislukking te 

verminderen.

Intellectuele Eigendomsrechten 

Intellectuele eigendomsrechten hebben betrekking op 

scheppingen van de menselijke geest zoals uitvindingen, 

literaire en artistieke werken, ontwerpen en symbolen, namen 

en afbeeldingen die commercieel worden gebruikt). De 

resultaten van nieuwe technische oplossingen en innovatieve 

kennis kunnen door intellectuele eigendomsrechten 

worden beschermd (bijvoorbeeld auteursrechten en 

naburige rechten, octrooien, bedrijfsgeheimen waaronder 

praktische kennis, ontwerpgerelateerde rechten). De 

partijen die deelnemen aan het aanbestedingscontract 

bepalen bij het begin van de procedure wie de intellectuele 

eigendomsrechten zal bezitten en exploiteren. 
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2.3  FASE 2: DE PRE-INSCHRIJVINGSFASE EN VOORBEREIDING VAN TENDERS

Dit betreft het stadium vóór de formele inschrijvingsfase waarbij inkopers de mogelijkheid hebben om in gesprek te gaan met 

de markt. Hieronder worden de meest relevante instrumenten in het stadium vóór de aanbesteding toegelicht, alsmede hun 

relevantie bij het bevorderen van de inkoop van biobased producten en diensten.

•	 Behoefteanalyse

•	 Marktverkenning

•	 Marktconsultatie

•	 Functioneel specificeren

•	 Documenten met criteria voor milieuvriendelijk en maatschappelijk verantwoord inkopen

•	 Beste prijs-kwaliteitsverhouding

•	 Totale eigendomskosten (Total Cost of Ownership)

•	 Levenscyclus kosten

Behoefteanalyse

Een behoefteanalyse is een onderzoek naar de behoefte van 

de eigen organisatie. Het helpt u ervoor te zorgen dat een 

aanbesteding zich richt op een oplossing voor het juiste 

probleem. Voordat u een product of dienst inkoopt is het 

belangrijk om te weten wat de precieze behoefte van uw 

organisatie is en wie deze behoefte heeft. Dikwijls werpt het 

raadplegen van diverse deskundigen en het onderzoeken van 

‘de vraag achter de vraag’ nieuw licht op wat de werkelijke 

behoefte is. Door de behoefte vervolgens op de juiste manier 

te formuleren in de uitvraag, biedt u ruimte voor innovaties 

die aan de behoefte kunnen voldoen. De ontvangen 

informatie vormt de basis voor de aanbestedingsbeslissing. 

Dit is een cruciale stap die innovatie en de toepassing 

van biobased producten en diensten kan stimuleren. 

Bewustmaking en verspreiding van ‘good practices’ is 

belangrijk om in informatie te voorzien over de beschikbare 

biobased substituten, wettelijke mogelijkheden en relevante 

budgettaire overwegingen. 

Marktverkenning

Een marktverkenning helpt u kennis op te doen van wat de 

markt kan bieden en helpt u de potentiële productieketens 

te begrijpen. Een marktverkenning kan u helpen bij het 

beantwoorden van een aantal vragen ter voorbereiding op 

een eventuele aanbesteding, zoals: is de oplossing die we 

zoeken al op de markt of bevindt het zich nog in een stadium 

van onderzoek en ontwikkeling? Wat zijn in algemene zin de 

beschikbare oplossingen, wie zijn de aanbieders en hoe hoog 

liggen de bijbehorende prijzen? Is het mogelijk om bestaande 

oplossingen te combineren? Wat zijn volgens de aanbieders 

de voor- en nadelen van hun oplossingen? Is het inkopen 

van een innovatie een aantrekkelijke optie, of is het beter om 

een reeds bestaande oplossing te kiezen? De toepassing 

van biobased producten en diensten betreft vaak nieuwe 

marktpartijen / leveranciers. Het is belangrijk om meer 

informatie over deze markt te hebben, zodat meer realistische 

inschrijfvoorwaarden kunnen worden geformuleerd / 

toegepast. Een algemeen marktonderzoeksjabloon kan op 

details aangepast worden specifiek voor de toepassing van 

biobased producten en diensten bij aanbestedingen.

Marktconsultatie

Een marktconsultatie is een manier om marktpartijen te 

raadplegen over een voorgenomen aanbesteding. Met de 

opgedane kennis bent u beter in staat uw vraag te formuleren. 

Aangezien onderzoek vanachter een bureau niet alle vragen 
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kan beantwoorden over de kennis en mogelijkheden die de 

markt biedt, is het verstandig om aanvullende vragen aan 

marktpartijen voor te leggen. Wat zou bijvoorbeeld een goede 

formulering voor de uitvraag zijn? Is de uitvraag ambitieus 

genoeg en tegelijkertijd haalbaar voor de markt? Wat moet er 

wel of juist niet in het programma van eisen komen te staan? 

Een marktconsultatie kan antwoord geven op deze vragen. 

U kunt ook verder onderzoeken hoe u met de markt kunt 

samenwerken en wat de voordelen zijn van het inkopen van 

een innovatieve oplossing. Bij de marktconsultatie zou het 

moeten gaan over de mogelijkheden van reeds bestaande 

biobased producten en diensten en innovatieve biobased 

producten en diensten die nog in ontwikkeling zijn en die 

aan uw behoeften kunnen voldoen.

Functioneel specificeren

Functioneel specificeren is een manier van aanbesteden 

waarbij u helder de eisen beschrijft waaraan een product, 

dienst of oplossing in een aanbesteding moet voldoen, 

zonder de vrijheid van leveranciers in te perken om zelf 

alternatieve innovatieve ideeën aan te dragen. Functioneel 

specificeren is nuttig wanneer u verwacht dat een leverancier 

toegevoegde waarde kan bieden bij inkooptrajecten van 

bijvoorbeeld innovatieve of nieuwe producten, diensten 

of oplossingen. Het is ook nuttig voor trajecten waarbij 

het stimuleren van innovatie het belangrijkste doel is. 

Door een aanbesteding functioneel te specificeren, geeft 

u uw leveranciers de vrijheid om eigen marktexpertise of 

werkveldexpertise bij te dragen aan een probleemgebied 

waarin u geïnteresseerd bent. Hiermee geeft u hen ook de 

vrijheid om u de best mogelijke oplossing te bieden, dit kan 

een oplossing zijn die u niet van tevoren zelf had kunnen 

bedenken.

Documenten met criteria voor milieuvriendelijk 
en maatschappelijk verantwoord inkopen

milieuvriendelijk inkopen: Dit betekent dat over-

heidsinstanties er naar streven om goederen, diensten en 

werkzaamheden aan te kopen met verminderde ecologische 

impact gedurende de gehele levenscyclus in vergelijking 

met goederen, diensten en werkzaamheden met dezelfde 

primaire functie die anders zouden worden aangeschaft. 

maatschappelijk verantwoord inkopen: Dit is een proces 

waarbij overheidsinstanties er naar streven om het juiste 

evenwicht te vinden tussen de drie pijlers van duurzame 

ontwikkeling – economisch, sociaal en milieu – bij de 

inkoop van goederen, diensten of werkzaamheden in alle 

stadia van het project. De EU-criteria voor milieuvriendelijk 

inkopen zijn ontwikkeld om de integratie van duurzame 

eisen in aanbestedingen te vergemakkelijken. De 

basis van milieuvriendelijk inkopen wordt gelegd door 

duidelijke, controleerbare, verantwoordbare en ambitieuze 

milieucriteria voor producten en diensten, gebaseerd op een 

levenscyclusbenadering en wetenschappelijke bewijsvoering. 

Bij inkoop van biobased producten en diensten is het van 

groot belang om milieuaspecten mee te wegen, zowel 

op beleidsniveau als bij de aanbesteding. De in te kopen 

biobased producten en diensten dienen aan de milieucriteria 

te voldoen. Levenscyclus analyses (LCA’s) zijn daarbij een 

hulpmiddel. Wat het toepassen van biobased producten 

en diensten betreft bij openbare aanbestedingen is het van 

cruciaal belang om eerst de kwestie van duurzaamheid te 

behandelen, eerst op beleidsniveau en later in de praktische 

uitvoering van de aanbestedingen. Bijzondere aandacht moet 

worden besteed aan de nieuwe norm  NEN-ISO 20400:2017 

“Maatschappelijk verantwoord inkopen – Richtlijn” welke 

praktische handvatten bevat voor publieke en private 

organisaties om hun inkoopproces op een maatschappelijk 

verantwoorde wijze in te richten, te borgen en aan te laten 

sluiten bij de duurzaamheidsstrategie van organisaties. Het 

is belangrijk om de aanbestedende diensten te tonen dat er 

een duidelijk verband is tussen de biobased producten en 

diensten die zij aankopen en de vastgestelde criteria voor 

milieuvriendelijke openbare aanbestedingen waar deze 

aankopen aan dienen te voldoen. Daartoe moeten verdere 

levenscyclus analyses worden gemaakt.

Beste prijs-kwaliteitsverhouding

Volgens de Nieuwe Richtlijnen voor overheidsopdrachten 

2014/24/EU en 2014/25/EU moeten Europese 

aanbestedingen en aanbestedingen op grond van het 

Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) worden 

gegund op basis van Beste prijs-kwaliteitverhouding 

(voorheen: Economisch Meest Voordelige inschrijving, 

EMVI). De Beste PKV betekent dat de gunningscriteria 

zowel kwaliteits- als kostenelementen omvatten en is een 

gunningsmethode om extra kwaliteit te honoreren.
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De beoordeling of dit instrument belangrijk is voor de 

aanschaf van biobased producten en diensten hangt af van de 

betreffende opdracht. Kwalitatieve gunningscriteria kunnen 

het echter de aanbestedende diensten mogelijk maken om 

zich te richten op voor hen belangrijke thema’s. Eén van de 

eisen aan Beste PKV gunningscriteria is dat deze gekoppeld 

moeten zijn aan het onderwerp van de opdracht. Vanwege 

deze wettelijke vereiste kan een verwijzing naar biobased 

producten onderdeel zijn van de technische specificaties.

Totale eigendomskosten (Total Cost of 
Ownership)

Totale eigendomskosten (Total Cost of Ownership, TCO) 

verwijst naar de kosten die u verwacht te maken gedurende 

de gehele levenscyclus van de inkoop. Door rekening te 

houden met de totale eigendomskosten kunt u beter de beste 

inschrijver kiezen bij een aanbesteding. Naast de financiële 

aspecten van de inkoop kunt u ook de milieuaspecten 

afwegen. U dient de totale eigendomskosten in overweging 

te nemen wanneer u verwacht dat u een slimmere inkoop 

kunt maken door te kijken naar de totale levenscycluskosten 

van een product of dienst. Bij maatschappelijk verantwoord 

inkopen (Sustainable Public Procurements, SPP) kunnen de 

aanvankelijke kosten hoger zijn, bijvoorbeeld omdat andere 

materialen worden gebruikt of omdat een onderhoudsvrij 

of energiezuinig-ontwerp wordt gebruikt. Deze hogere 

aanvankelijke kosten kunnen echter in de loop der tijd 

gecompenseerd worden door lagere lopende kosten en 

onderhoudskosten, bijvoorbeeld door lager energieverbruik 

of verlengde levensduur van een product of werk. Ook de 

kosten aan het einde van de levensduur kunnen lager zijn. 

Door de kosten voor inkoop, onderhoud en verwijdering 

in aanmerking te nemen krijgt het begrip “prijs” ineens 

een hele andere betekenis bij het vergelijken van meerdere 

inschrijvingen. Door te kijken naar de totale eigendomskosten 

krijgt een innovatie die een hogere aanvankelijke investering 

nodig heeft een eerlijke kans. 

Levenscyclus kosten

Het kijken naar levenscycluskosten (Life-cycle costing, 

LCC) betekent het meewegen van alle kosten die tijdens de 

levensduur van het product, het werk of de dienst worden 

gemaakt:

•	 Inkoopprijs en alle bijbehorende kosten (levering, 

installatie, verzekering, enz.)

•	 Gebruikskosten, waaronder energie-, brandstof- en 

watergebruik, het eventuele gebruik van reserve-

onderdelen en onderhoud 

•	 Kosten bij einde levensduur, zoals ontmanteling of 

verwijdering

Het kijken naar levenscycluskosten is een verstandige zet, 

nog ongeacht de milieudoelstellingen van de aanbestedende 

dienst. Door de totale levenscycluskosten te overwegen 

houden de publieke inkopers rekening met de kosten 

van het gebruik, het onderhoud en de verwijdering van 

hulpbronnen die niet direct zichtbaar zijn in de inkoopprijs. 

Dikwijls leidt dit tot win-win situaties waarbij een groener 

(biobased) product, werk of dienst ook goedkoper blijkt te 

zijn. De meeste potentie voor besparingen gedurende de 

levenscyclus van goederen, werkzaamheden of diensten zijn: 

•	 Besparingen op het gebruik van energie, water en 

brandstof 

•	 Besparingen op onderhoud en vervanging 

•	 Besparingen op de verwijderingskosten
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Het toestaan van varianten

De aanbestedende dienst kan ingediende aanbiedingen die 

afwijken van de opdrachtspecificaties toestaan wanneer deze 

nog steeds kunnen worden beschouwd als invulling van het 

onderwerp van de opdracht. De aanbestedende dienst moet 

in de aankondiging voor een aanbesteding duidelijk maken 

of de aanbieders varianten (afwijkende aanbiedingen of 

alternatieve inschrijvingen) kunnen indienen. Het toestaan 

van varianten maakt ‘value engineering’ mogelijk en is een 

erkenning van het belang van innovatie bij aanbestedingen.

Prototype laten ontwikkelen (“Pre-Commercial
Procurement”, “SBIR” in Nederland)

Als u iets nodig heeft dat nog niet bestaat, kunt u bedrijven 

gericht een prototype laten ontwikkelen door opdrachten te 

gunnen voor onderzoek en ontwikkeling. Dit geeft u meer 

vrijheid dan een gebruikelijke aanbesteding.

Een prototype laten ontwikkelen (via SBIR, oorspronkelijk 

‘Small Business Innovation Research’, ontwikkeld door 

de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, of via 

Pre-commercial procurement, PCP, ontwikkeld door de 

Europese Commissie) is een methode om te profiteren van 

de creativiteit van het bedrijfsleven, waarbij de basis steeds 

hetzelfde is: u gunt meerdere partijen een opdracht om 

een innovatieve oplossing te ontwikkelen in concurrentie 

met elkaar. Er zijn verschillende rondes en aan het eind van 

iedere ronde vallen er partijen af. Na de laatste fase dienen er 

tenminste twee prototypes te worden ontwikkeld en getest. 

Het laten ontwikkelen van een prototype is een relevante 

optie wanneer een biobased oplossing die u wilt inkopen 

nog niet beschikbaar is op de markt.

Concurrentiegerichte dialoog

Een concurrentiegerichte dialoog is een manier van 

aanbesteden waarbij u in dialoog treedt met een aantal 

geselecteerde marktpartijen. U werkt met deze partijen 

samen om de beste oplossing voor uw organisatie te vinden. 

Concurrentiegevoelige informatie blijft vertrouwelijk. Na een 

volgens vaste procedures verlopen proces dat meestal een 

stevige investering vergt van de deelnemende partijen, gunt 

u de opdracht aan één van de aanbieders.

Een concurrentiegerichte dialoog is een relevante optie 

wanneer een biobased oplossing die u wilt aankopen 

een aantal aanpassingen dient te ondergaan om aan uw 

specifieke behoeften te voldoen.

Mededingingsprocedure met onderhandeling

De mededingingsprocedure met onderhandeling 

werd geïntroduceerd in de Nieuwe Richtlijnen voor 

overheidsopdrachten 2014/24/EU en 2014/25/EU om het 

2.4  FASE 3: AANBESTEDINGSPROCEDURES

Het kiezen van een adequate gunningsprocedure is een belangrijke stap in elk inkoopproces. Hieronder worden verschillende 

procedures en inkoopinstrumenten toegelicht die relevant zijn voor de inkoop van biobased producten en diensten.

•	 Het toestaan van varianten

•	 Prototype laten ontwikkelen (‘Pre-Commercial Procurement’, ‘SBIR’ in Nederland)

•	 Concurrentiegerichte dialoog

•	 Mededingingsprocedure met onderhandeling

•	 Innovatiepartnerschap

•	 De prijsvraag

•	 Eén-op-één gunnen
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voorafgaande instrument voor onderhandelingsprocedures 

te vervangen door de publicatie van de vooraankondiging. 

Ondernemers kunnen naar aanleiding van de aankondiging 

verzoek doen tot deelneming. Hierbij mogen uitsluitend de 

door de aanbestedende dienst geselecteerde ondernemers 

een eerste inschrijving indienen en wordt door middel van 

onderhandelingen toegewerkt naar definitieve inschrijvingen. 

Met een mededingingsprocedure met onderhandeling 

kunnen de aanbestedende diensten hun voorwaarden heel 

precies afstemmen en zo die producten, diensten en werken 

inkopen die op maat zijn gemaakt voor hun behoeften en 

budget. Een mededingingsprocedure met onderhandelingen 

is relevant als een biobased oplossing die u wilt kopen 

een aantal aanpassingen dient te ondergaan om aan uw 

specifieke behoeften te voldoen.

Innovatiepartnerschap

Het innovatiepartnerschap geeft de aanbestedende 

dienst de mogelijkheid met bedrijven een ontwikkeltraject 

te starten en daarna over te gaan tot commerciële en 

grootschalige inkoop van de oplossing tegen vooraf 

overeengekomen prestaties en kosten. Deze nieuwe 

procedure is geïntroduceerd in de Nieuwe Richtlijnen 

voor overheidsopdrachten (2014) en past elementen toe 

van de mededingingsprocedure met onderhandeling. 

Voorheen was het nodig om na het ontwikkeltraject 

opnieuw aan te besteden. Innovatiepartnerschap begint 

met een inhoudelijke vraagarticulatie, een diepgaande 

marktanalyse en een scherpe partnerkeuze. Het 

partnerschap kan worden aangegaan met een of met meer 

aanbieders; gaandeweg kunnen partijen afhaken of afvallen. 

Innovatiepartnerschappen bieden openbare aanbesteders 

de kans om te profiteren van nieuwe technologieën en om 

de vruchten te plukken van activiteiten op het gebied van 

onderzoek en ontwikkeling. Het instrument is nog nieuw en 

wordt pas sinds kort ingezet. Mogelijke relevantie voor de 

inkoop van biobased producten en diensten kan pas worden 

beoordeeld in een later stadium, als er ervaring opgedaan is 

met dit nieuwe instrument. 

De prijsvraag

Een prijsvraag is een manier om nieuwe ideeën of concepten 

op de markt te brengen. U formuleert een uitdaging en looft 

een prijs uit aan de partijen die de beste oplossingen indienen. 

De ideeën worden beoordeeld door een onafhankelijke jury. 

Een prijsvraag is een vorm van aanbesteding die veel ruimte 

biedt voor creativiteit. 

De ingediende ontwerpen kunnen daadwerkelijk worden 

uitgevoerd of ze kunnen dienen als inspiratie (zelfs als 

ze niet daadwerkelijk worden geïmplementeerd). Een 

prijsvraag is tevens een goede manier om een relatief grote 

hoeveelheid publiciteit te genereren voor een zaak tegen 

bescheiden kosten. Hoewel prijsvragen het meest worden 

gebruikt voor architecturale doeleinden maken de Nieuwe 

Richtlijnen voor overheidsopdrachten (2014) het tevens 

mogelijk om ze in te zetten voor bouwkundige doeleinden 

en gegevensverwerking. 

Eén-op-één gunnen

Eén-op-één gunnen is het gunnen van een opdracht aan 

een leverancier die niet hoeft te concurreren met andere 

aanbieders voor de opdracht. U kunt een dergelijke 

overeenkomst aangaan indien u precies weet welk innovatief 

product of dienst u wilt inkopen en u weet zeker dat slechts 

één partij hierin kan voorzien. Voor een één-op-één gunnen 

maakt u gebruik van een enkelvoudige private aanbesteding. 

Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Welke manier 

u kiest hangt af van de kosten van de inkoop.
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2.5  FASE 4: POST-AANBESTEDINGSFASE

Deze fase begint wanneer het aanbestedingscontract is ondertekend. Het doel is om doorlopende innovatie in het 

aanbestedingscontract te betrekken en de voortdurende invoering van de meest innovatieve biobased producten en diensten te 

bevorderen.

Verbeteringen tijdens de looptijd

Verbeteringen tijdens de looptijd van het contract 

(‘Continuous improvement’) is ontworpen om een 

leverancier aan te moedigen om tot betere oplossingen 

te komen gedurende de looptijd van een contract. 

Mogelijkheden en prikkels om dat te doen moeten vooraf al 

worden opgenomen in het contract. Ook afspraken over een 

open manier van samenwerking zijn noodzakelijk om ruimte 

te geven aan verbetering. Op die manier vergroot u het 

wederzijds vertrouwen tussen de inkoper en de leverancier 

en wordt de drempel voor innovatieve voorstellen verlaagd.

Het doel van verbeteringen tijdens de looptijd is het 

optimaal gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden van 

uw leveranciers, zodat de leverancier zijn leveringen of 

diensten voortdurend kan verbeteren. Dit is vooral geschikt 

voor langetermijncontracten waarbij u verwacht dat nieuwe 

oplossingen beschikbaar komen gedurende de looptijd van 

het contract.

U kunt uw leverancier vragen om geleidelijk over te schakelen 

van niet-biobased producten naar biobased producten zodra 

ze beschikbaar zijn op de markt en wanneer deze dezelfde 

behoeften kunnen vervullen. Deze geleidelijke invoering van 

biobased producten verlaagt het risico voor beide partijen en 

geeft hen de mogelijkheid vertrouwd te raken met de nieuwe 

producten.
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Deel 3: Hulpmiddelen
InnProBio heeft diverse hulpmiddelen gecreëerd om de inkoop van biobased producten en diensten (BBPD) 

te ondersteunen. Deze tools zijn geïntegreerd in een internetplatform, ook bekend als de toolbox Biobased 

Inkopen, waar de integrale inhoud van elk hulpmiddel toegankelijk is. Hier presenteren of introduceren we een 

selectie van de tools die in de toolbox zijn opgenomen, zoals productdatabase, certificering en keurmerken, 

veelgestelde vragen (FAQs), tekstblokken voor offertes, voorbeelden van geslaagde praktijkvoorbeelden en 

een woordenlijst.

biobasedconsultancy.com/en/database) vinden gebruikers 

informatie over het biobasedgehalte van producten, 

duurzaamheid, functionaliteit en end-of-life aspecten, zoals 

biodegradeerbaarheid. Claims worden ondersteund met 

bewijsmateriaal  en met referenties aan normen, technische 

infobladen en keurmerken (labels). De database kan gebruikt 

worden als een startpunt voor marktonderzoek om zo de 

productportfolio voor aanbestedingen uit te breiden naast 

de conventionele, fossiel-gebaseerde producten.

3.1  PRODUCT DATABASE

De database bevat een veelheid aan biobased 

producten die relevant zijn voor publieke inkopers, 

gesorteerd op verschillende toepassingsgebieden, 

producttype en Gemeenschappelijke Woordenlijst 

voor Overheidsopdrachten (Common Procurement 

Vocabulary CPV) codes. De producten zijn gegroepeerd 

in 9 verschillende categorieën en omvatten onder andere 

kantoorartikelen, tuingereedschap, smeermiddelen of 

plastic borden en bestek. In de database (https://www.

https://www.biobasedconsultancy.com/en/database
https://www.biobasedconsultancy.com/en/database
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Het label moet:

•	 vastgesteld worden in een naar alle belanghebbende 

partijen open en transparant proces9;

•	 toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerde partijen.

U dient rekening te houden met:

•	 de vraag of het voorschrijven van een label in verhouding 

staat tot de gemaakte tijd, moeite en kosten. Het 

verkrijgen van een keurmerk geeft administratieve lasten 

voor ondernemers en brengt soms aanzienlijke kosten 

met zich mee;

•	 de vraag of het voorschrijven van een label geen 

hindernissen opwerpt voor innovatie.

U bent verplicht:

•	 om vergelijkbare labels te accepteren; 

•	 om andere passende bewijsmiddelen te accepteren (zoals 

een technisch dossier waaruit blijkt dat de inschrijver 

voldoet aan de gestelde eisen), wanneer een ondernemer 

a. kan aantonen dat hij niet de gelegenheid heeft gekregen 

om het specifieke label of een gelijkwaardig certificaat 

te verwerven binnen de door de aanbestedende dienst 

vermelde termijnen om redenen die hem niet kunnen 

worden aangerekend en.

b. kan aantonen dat de te leveren werkzaamheden, 

leveringen of diensten voldoen aan de eisen van het 

specifieke label of de specifieke eisen die door de 

aanbestedende dienst zijn gespecificeerd.

Verdere details over de eisen die gesteld worden aan het 

gebruik van labels bij aanbestedingen zijn te vinden in de 

Richtlijnen zelf en in de nieuwste publicatie van de Europese 

Commissie over milieuvriendelijk inkopen: het Buying Green! 

Handbook – de derde editie is gepubliceerd in april 201610.

 3.2  CERTIFICERING EN KEURMERKEN 

Duurzaamheidscertificaten en labels (keurmerken) kunnen 

overheden helpen om hun eisen inzake biobased producten 

in hun publieke aanbestedingen vast te stellen. Onder de 

nieuwe EU-richtlijnen voor overheidsopdrachten8 (2014) 

hebben aanbestedende diensten de mogelijkheid om labels 

te gebruiken als informatiebron voor het definiëren van 

technische specificaties, om de naleving van technische 

specificaties / eisen vast te stellen of bij de beoordeling 

van de gunningscriteria. Bij het vaststellen van de naleving 

van de eisen die in een inkoopprocedure zijn gesteld, kan 

een label door een inkoper als bewijs van naleving van 

technische specificaties geaccepteerd worden, waardoor er 

tijd bespaard wordt en er tegelijkertijd de zekerheid is dat er in 

de inkoopprocedures hoge milieunormen worden toegepast. 

In genoemde EU-richtlijnen worden strikte voorwaarden 

gesteld voor het gebruik van labels in de technische 

specificaties van een contract, de gunningscriteria of in de 

contracteisen. U kunt geen label verplicht stellen dat eisen 

stelt aan vraagstukken die niet relevant zijn voor de taak, 

zoals eisen aan het algemene bedrijfsbeleid. In zo’n geval 

kunt u de technische specificaties nog steeds vaststellen 

aan de hand van de gedetailleerde specificaties van dat 

label of onderdelen daarvan die wel betrekking hebben 

op het onderwerp van het contract. Het label kan dan als 

bewijsmateriaal gebruikt worden om vast te stellen dat de 

inschrijver voldoet aan de vereiste specificaties.

Voorwaarden voor het gebruik van labels

Vereisten voor labels:

•	 Toepasselijkheid. Alle eisen moeten overeenstemmen 

met het onderwerp van het contract;

•	 Het moet gebaseerd zijn op objectief verifieerbare en 

non-discriminatoire criteria;

•	 Ze moeten vastgesteld worden door een derde partij 

waarover de economisch belanghebbende die het label 

aanvraagt geen beslissende invloed uitoefent.

8 http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/
9 Aan deze voorwaarde wordt meestal voldaan door ISO Type I labels maar niet door de private certificatie.
10 http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_nl.pdf

http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_nl.pdf
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nordic ecolabel (“Nordic Swan”)

Verzorgingsartikelen: Deze productgroep omvat onder andere biobased materialen in de vorm van fluffpulp 

en biobased polymeren. Het materiaal dient te bestaan uit óf een aandeel van 7% van alle polymeren uit 

hernieuwbare grondstoffen, óf een aandeel van 50% dat voortkomt uit hernieuwbare grondstoffen óf de 

bijdrage aan het broeikaseffect van de producten mag niet uitkomen boven een verhouding van 2,1 kg CO2/per kilogram van het 

product.12

levensmiddelenverpakkingen: Een minimum gewichtspercentage van 90% van het product moet geproduceerd worden op basis 

van hernieuwbare grondstoffen (met uitzondering van anorganische vulmaterialen die tot 20% van het product kunnen uitmaken).13

blauwe engel (“Der Blaue Engel”)

kantoorartikelen (schrijfmaterialen en stempels): De in 2016 gereviseerde criteria voor deze producten 

houden onder meer de voorwaarde in dat zij gemaakt dienen te zijn van of 60% hernieuwbare grondstoffen of 

van 80% gerecyclede materialen.14

eu ecolabel (“the Flower”)

smeermiddelen: : Smeermiddelen die het EU Ecolabel verkrijgen moeten aantonen dat ze bestaan uit een 

minimum van >45% en >70% biobased koolstof (afhankelijk van het type smeermiddel).11

N
O

R
DIC

 SWAN ECOLAB
E

L

11 The European Ecolabel for Lubricants “The official EU mark for Greener Products”: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/lubricants.pdf 
12 Nordic ecolabel sanitary products: http://www.nordic-ecolabel.org/criteria/product-groups/?p=1
13 Nordic ecolabel disposables for food: http://www.nordic-ecolabel.org/criteria/product-groups/?p=2
14 Blue Angel: https://www.blauer-engel.de/en/products/home-living/schreibgeraete-stempel

Belangrijke labels

Hieronder vindt u een (niet-uitputtende) lijst van verschillende labels, certificeringsschema’s en standaarden die 

bij de aankoop van biobased producten of diensten kunnen worden overwogen.

Meervoudige ecolabels die biobased producten specificeren 

Een ecolabel is een keurmerk dat wordt toegekend aan producten of diensten die minder milieubelastend zijn dan kwalitatief 

vergelijkbare producten of diensten, op basis van een aantal vooraf bepaalde criteria. ISO maakt onderscheid tussen ecolabels 

van het Type I, II en III, waarvan Type I het sterkste is. Het zijn vrijwillige, op meerdere criteria gebaseerde programma’s 

van derde partijen die een vergunning toekennen voor het gebruik van milieukeurlabels op producten waarmee aangegeven 

wordt dat het product op basis van ecologische overwegingen verkiesbaar is binnen de specifieke productcategorie op 

basis van levenscyclusoverwegingen. Labels van het Type II zijn zelfcertificeringen en labels van het Type III stellen geen 

drempelwaarden in en doen geen uitspraak over de ecologische verkiesbaarheid van het product. In Europa bestaan er drie 

meervoudige ecolabels van het type I – ISO 14024: het ‘EU Ecolabel’, het ‘Nordic Ecolabel’ en het Ecolabel van ‘der Blaue 

Engel’. Voorbeelden van productcategorieën waarin bio-based producten voorkomen zijn smeermiddelen, verzorgingsartikelen, 

levensmiddelenverpakkingen en kantoorartikelen.

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/lubricants.pdf
http://www.nordic-ecolabel.org/criteria/product-groups/?p=1
http://www.nordic-ecolabel.org/criteria/product-groups/?p=2
https://www.blauer-engel.de/en/products/home-living/writing-utensils-stamps
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Private certificaten van derde partijen 
(enkelvoudige labels)

Certificering verwijst naar de conformiteit van een object, 

persoon of organisatie tot een bepaalde norm of eisen. 

Met certificering kunnen organisaties en / of personen hun 

conformiteit aantonen en het keurmerk of label gebruiken 

dat de claim aangeeft.

Aannemers kunnen bijvoorbeeld normen op het gebied van 

biobased producten toepassen, om de vereiste kenmerken 

van biobased producten te specificeren. Leveranciers 

kunnen certificaten en labels gebruiken om aan te tonen dat 

ze aan deze eisen voldoen. In dit opzicht kunnen verkopers 

ook eisen dat het biobased gehalte door een derde (d.w.z. 

certificeringsinstantie) wordt beoordeeld. Certificering van 

derden omvat een onafhankelijke beoordeling die verklaart 

dat aan bepaalde eisen inzake een product, persoon, proces 

of beheersysteem is voldaan.

Duurzame grondstoffen

De teelt van hernieuwbare bronnen (meestal uit bosbouw 

en landbouw, soms uit mariene aquacultuur) heeft een grote 

invloed op de duurzaamheid van de uiteindelijke biobased 

producten. Door het beleid van de EU inzake hernieuwbare 

energie hebben verscheidene certificerende instanties 

certificeringsschema’s ontwikkeld voor agrarische biomassa 

die voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de 

EU-richtlijn 2009 inzake duurzame energie, de Renewable 

Energy Directive (RED). Sommigen van hen hebben hun 

schema’s nu aangepast op een manier die ook van toepassing 

kan zijn op materialen, niet alleen op energie. Voor hout zijn 

reeds eerder duurzaamheidscertificaten ontwikkeld voor het 

beleid inzake hernieuwbare energie vanwege zorgen over de 

onhoudbare bosbouwpraktijken in vele delen van de wereld. 

Een rapport van het World Wide Fund for Nature uit 2013, 

waarin verschillende certificeringsystemen beoordeeld 

worden, de strengheid vergeleken wordt, etc., is hier 

beschikbaar15. Sindsdien hebben de certificeringssystemen 

zich verder ontwikkeld. Volgens het oordeel van het rapport 

van 2013 was RSB echter het beste certificeringssysteem 

voor allerlei soort biomassa en RSPO en RTRS kregen 

de beste beoordeling voor afzonderlijke typen biomassa 

(respectievelijk soja en palmolie) en Bonsucro deed het bijna 

net zo goed.

Certificeringsystemen voor Hout

•	 Forest Stewardship Council (FSC)

•	 Programme for the Endorsement of Forest Certification 

(PEFC)

Certificeringsystemen voor Agrarische biomassa

•	 International System for Carbon Certification (ISCC) – 

alle biomassa

•	 Roundtable on Sustainable biomaterials (RSB) – alle 

biomassa

•	 REDcert – alle agrarische biomassa

•	 Better Biomass – alle biomassa

•	 Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) – alleen 

palmolie

•	 Bonsucro – alleen suiker 

•	 Roundtable Responsible Soy (RTRS) – alleen soja

Biobased gehalte

Bestaande certificering van het biobased gehalte verwijst naar 

het biobased koolstofgehalte en is gebaseerd op de Europese 

norm EN 16785-1 (“Bio-based producten – Biobased gehalte 

– Deel 1 – Bepaling van het biobased gehalte met gebruik van 

koolstofdatering en elementenanalyse”) of de Amerikaanse 

standaard ASTM 6866 (“Standard Test Methods for 

Determining the Biobased Content of Solid, Liquid, and 

Gaseous Samples Using Radiocarbon Analysis”, “Standaard 

Testmethoden voor het Bepalen van het Biobased Gehalte 

van Vaste, Vloeibare en Gasvormige Monsters met Behulp 

van Radiocarbonanalyse”), maar verwijst ook naar CEN TS 

16137 “Plastics – Determination of biobased carbon content” 

(“Kunststoffen – Bepaling van het biobased koolstofgehalte”).

15 http://awsassets.panda.org/downloads/wwf_searching_for_sustainability_2013_2.pdf

http://awsassets.panda.org/downloads/wwf_searching_for_sustainability_2013_2.pdf
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Certificeringsystemen voor biobased gehalte

Hieronder staan de certificeringsschema's die in Europa 

gebruikt worden om het biobased gehalte aan te tonen:

•	 Bio-based content (beheerd door NEN en toegekend 

door Vinçotte of DIN CERTCO)

•	 OK biobased (eigendom van en toegekend door Vinçotte)

•	 DIN-Geprüft Biobased (eigendom van en toegekend 

door by DIN CERTCO)

Opties bij einde levensduur

Er is een aantal certificeringen en labels die speciale aandacht 

besteden aan de opties bij het einde van de levensduur van 

biobased producten, zoals composteerbaarheid, biologische 

afbreekbaarheid in de bodem, biologische afbreekbaarheid 

in zeewater, enz. (Voor een toelichting op deze begrippen, zie 

de InnProBio Factsheet #3 over biologische afbreekbaarheid. 

Hieronder vindt u de drie meest gebruikte certificeringen 

die in Europa worden gebruikt om de naleving van de 

composteerbaarheidsnorm EN 13432 te bewijzen.

Industriële composteerbaarheid

•	 The Seedling (eigendom van European Bioplastics, 

toegekend door DIN CERTCO en Vinçotte)

•	 DIN-Geprüft Industrial Compostable (eigendom van en 

toegekend door DIN CERTCO)

•	 OK compostable (eigendom van en toegekend door 

Vinçotte)

Thuiscomposteerbaarheid

•	 OK home compostable (eigendom van en toegekend 

door Vinçotte)

•	 DIN-Geprüft Home Compostable (eigendom van en 

toegekend door DIN CERTCO)

Biologische afbreekbaarheid in de bodem

•	 OK biodegradable soil (eigendom van en toegekend door 

Vinçotte)

•	 DIN-Geprüft biodegradable soil (eigendom van en 

toegekend door DIN CERTCO)

Biologische afbreekbaarheid in zeewater 

•	 OK biodegradable marine (eigendom van en toegekend 

door Vinçotte)
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3.3  VEELGESTELDE VRAGEN

Deze lijst beoogt een overzicht te geven van de meest dringende 

vragen die bij inkopers, beslissers of zelfs leveranciers van 

BBPD kunnen leven met betrekking tot overheidsinkoop  

van biobased producten en diensten. Met deze vragen en 

bijbehorende antwoorden wil het InnProBio consortium de 

angst voor inkopen van innovatieve, milieuvriendelijke en 

duurzame producten wegnemen.

V1: Wat zijn biobased producten en diensten?

Biobased producten zijn geheel of gedeeltelijk gemaakt van 

biogeen materiaal wat betekent dat ze gemaakt zijn van 

hernieuwbare bronnen (ook wel “biomassa” genoemd). 

De meest gebruikte soorten biomassa zijn suiker, zetmeel, 

plantaardige oliën, hout en natuurlijke vezels. Gedeeltelijk 

biobased producten kunnen ook mineralen of fossiele 

grondstoffen bevatten. Vandaag de dag bestaat er een breed 

scala aan alledaagse huishoudelijke producten die tenminste 

gedeeltelijk gemaakt zijn uit hernieuwbare bronnen, hoewel 

de meeste consumenten zich er niet van bewust zijn dat deze 

producten biobased zijn. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval 

bij bouwmaterialen, verpakkingen, schoonmaakmiddelen, 

cosmetica en textiel. Eén van de meest voorkomende 

vormen van een biobased product is papier, hoewel onder 

andere ook pennen, inkt, meubels en tuingereedschap als 

biobased product kunnen bestaan. Een biobased dienst 

zou bestaan uit het inhuren van een dienstverlener die 

biobased producten gebruikt. Dit kan een aannemer of een 

schoonmaakdienst zijn die bijvoorbeeld biobased verven en 

reinigingsmiddelen gebruikt. Voor meer informatie over wat 

biobased producten zijn, waar ze van zijn gemaakt, enz., zie 

de InnProBio Factsheet #1 “Wat zijn biobased producten?”.

V2: Waarom spreekt men van inkoop van 
INNOVATIEVE biobased producten en 
diensten?

Tot halverwege de 19e eeuw hadden we een agrarische 

samenleving. Sindsdien hebben we nieuwe producten 

uit fossiele bronnen, zoals olie, kolen en aardgas, 

geïntroduceerd. Om verschillende redenen moeten we 

overgaan op een nieuwe agrarische samenleving: de 

biobased economie. Maar we moeten dit veel slimmer 

doen, zonder de bronnen van de aarde uit te putten en 

natuurlijke kringlopen af te sluiten. We moeten waardevolle 

componenten uit biologische grondstoffen halen, 

zonder gevolgen voor de voedselvoorziening. Agrarische 

bijproducten van bijvoorbeeld suikerbieten, aardappelen 

en gras worden nieuwe bronnen om waardevolle biobased 

materialen te maken. Deze nieuwe, innovatieve materialen 

zullen onderworpen worden aan rigoureuze keuringen 

en zij zullen moeten voldoen aan dezelfde kwaliteits- en 

veiligheidsvoorschriften als elk ander product in Europa. 

Maar ze beschikken nog niet over een staat van dienst 

Factsheet #1:
“Wat zijn biobased producten?”

Voor meer informatie over wat biobased producten zijn, waar ze van zijn gemaakt, etc., 
raadpleeg onze InnProBio Factsheet #1 “What are bio-based products?” die u kunt 
raadplegen via:
http://innprobio.innovation-procurement.org/bio-based-products-services/factsheets/

http://innprobio.innovation-procurement.org/bio-based-products-services/factsheets/
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van 50-100 jaar, zoals op olie gebaseerde alternatieven. Ze 

hebben nog niet de schaalvoordelen in hun productieproces 

en er kunnen vaak conformiteitstesten vereist zijn. Aan de 

andere kant kunnen ze een toegevoegde waarde hebben 

waar u zich niet van bewust was. Dus wanneer innovatieve 

biobased producten en diensten interessant kunnen zijn 

om aan te schaffen, dient u zich ervan bewust te zijn dat 

u ruimte in de inkoopprocedure en inschrijfdocumenten 

creëert, aangezien deze producten in eerste instantie hogere 

kosten met zich mee kunnen brengen, wellicht enige tijd 

nodig hebben om zichzelf te bewijzen en beter kunnen zijn 

voor uw gezondheid en voor het milieu. Een goed contact 

met de markt is aan te bevelen om te begrijpen wat er zoal 

te krijgen is, hoe deze nieuwe producten aan uw behoeften 

kunnen voldoen en hoe u uw inschrijving kunt organiseren 

om deze alternatieven een kans te geven. Het verschil tussen 

een gewone inkoopprocedure en een inkoopprocedure voor 

innovatie bestaat vooral uit de formulering van de eisen en 

de manier waarop de interactie met de markt plaatsvindt. 

Het begrip innovatiegerichte inkoop wordt gebruikt voor 

een ‘inkoopprocedure waarbij de aanbestedende diensten 

de rol hebben van eerste klant van innovatieve goederen of 

diensten die nog niet op commerciële schaal verkrijgbaar 

zijn en waarbij conformiteitstesten vereist kunnen zijn’.16

V3: Waarom zou ik biobased producten 
promoten of de voorkeur geven bij 
overheidsinkoop?

Indien ze duurzaam geproduceerd zijn, kunt u door te 

kiezen voor biobased producten in plaats van conventionele 

alternatieven, een positieve bijdrage leveren aan uw kantoor, 

uw ziekenhuis, uw gemeenschap en aan onze samenleving 

en het milieu in het algemeen. Door het kopen van deze 

producten kunt u innovatieve oplossingen stimuleren 

en bijdragen aan hun aanvaarding door de markt. Veel 

van deze innovatieve producten zijn niet goed bekend 

– door ze zichtbaarheid te geven, kan uw beslissing een 

positieve invloed hebben op de totale ontwikkeling van de 

markt naar efficiëntere en meer duurzame producten. Er 

zijn vele biobased alternatieven die relevant zijn voor uw 

inkoopbehoeften (voor meer details, zie Vraag 4). Er is 

voldoende beschikbaarheid op de markt en de producten 

zijn net zo goed of zelfs beter dan conventionele producten. 

Waarom zou u hen dan niet een kans geven? Indien onze 

samenleving klimaatverandering serieus wil nemen, moeten 

we de hoeveelheid fossiele koolstof die we gebruiken 

verminderen om te voorkomen dat we fossiele CO2 

uitstoten in de atmosfeer. Een studie uit 2015 (McGlade& 

Ekins)17 heeft aangetoond dat we aanzienlijke hoeveelheden 

fossiele grondstoffen in de grond moeten laten als we het 

klimaatdoel van 2°C willen halen. Duurzaam geproduceerde 

biobased producten kunnen hieraan bijdragen!

Hier zijn nog enkele voordelen die biobased producten u en 

uw gemeenschap kunnen bieden:

•	 Verminderde negatieve gezondheidseffecten die 

veroorzaakt worden door in de lucht zwevende fijnstof.

•	 De toepassing van natuurlijke vezels biedt betere 

thermische isolatie. De toepassing ervan in bijvoorbeeld 

bouwmaterialen kan ook helpen bij het verminderen van 

gezondheidsproblemen tijdens de installatie.

•	 Betere prestaties op milieugebied, met inbegrip van 

een lagere CO2-uitstoot tijdens de productie en / of het 

gebruik. Biobased auto-onderdelen zijn bijvoorbeeld 

lichter dan conventionele onderdelen, wat leidt tot een 

lager brandstofverbruik van de auto.

•	 Biologische afbreekbaarheid in omgevingen waar 

inzameling en scheiding van bepaalde afvalstoffen voor 

recycling niet haalbaar of praktisch is. Dit is met name 

relevant in de horeca en bij evenementen in de buitenlucht 

alsmede bij tuinieren en landschapsarchitectuur. 

Biologische afbreekbaarheid is een kenmerk van 

biologische oppervlakte-actieve stoffen (gebruikt in 

schoonmaakmiddelen).

•	 Lager verbruik van schoonmaakmiddelen, energie, 

water, etc. en lagere scheurkans bij biobased kleding en 

textiel zoals Lyocell en Tencel®, hetgeen resulteert in een 

langere levensduur en lagere onderhoudskosten.

•	 Lagere totale eigendomskosten (Total Costs of 

Ownership, TCO), d.w.z. potentieel lagere totale kosten 

wanneer alle kosten voor een product tijdens zijn 

levensduur berekend worden.

16 Art.2(18), Horizon 2020 Rules for Participation Regulation No 1290/2013.
17 McGlade, C., Ekins, P. 2015: The geographical distribution of fossil fuels unused when limiting global warming to 2°C, in: Nature Vol. 517, 8 Jan. 2015, 187-203.
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Waarschijnlijk wel. InnProBio heeft een aantal belangrijke 

inkoopcategorieën geïdentificeerd waarin biobased 

producten een goed alternatief vormen voor conventioneel 

geproduceerde producten. De geïdentificeerde categorieën 

en bijbehorende biobased producten zijn:

•	 Bouw en infrastructuur: bouwmaterialen zoals 

isolatie, beplating, gevelpanelen en andere tijdelijke 

bouwmaterialen (buizen en kunststoffen) en (binnen) 

coatings

•	 Tuinieren en landschapsarchitectuur: geotextiel, erosie-

matten, afscherming, plastic binders, plantenbakken en 

boomverankering

•	 Verpleeg- en medische apparatuur: textiel

•	 Reiniging, hygiëne en verzorgingsartikelen: schoon-

maakmiddelen, het reinigen van bedrijfskleding, 

huishoudelijke diensten, huishoudelijk afvalbeheer

•	 Voertuigen en mobiliteit: bedrijfsauto’s, smeermiddelen

•	 ICT, kantoorartikelen en papier: kantoorbenodigdheden 

en toner cartridges

•	 Meubels en interieur: kantoorbekleding, in het bijzonder 

vloerbedekking, meubels

•	 Voeding, catering en evenementen: eenmalige bekers, 

verpakkingsmaterialen en bestek

Voor meer informatie, zie de ‘good practice’ praktijkverhalen, 

de tekstblokken voor tenders, en de database van biobased 

producten.

We hebben ook een voldoende aantal leveranciers 

van biobased producten geïdentificeerd om u ervan te 

verzekeren dat het opnemen van het biobased criterium 

in de inkoopprocedure geen enkele beperking op de markt 

creëert.

V4: Zijn er biobased producten op de markt die enige relevantie hebben voor mijn 
inkoopbehoeften? En is er voldoende beschikbaarheid aan biobased alternatieven?
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V5: Hebben biobased producten voordelen 
voor de samenleving als geheel?

Biobased producten omvatten een breed scala aan 

toepassingen en zijn gemaakt van een veelheid aan 

verschillende grondstoffen. Daarom moeten de voordelen 

die ze bieden per product beoordeeld worden omdat deze 

kan variëren, afhankelijk van de toepassing en het beoogde 

gebruik. Het is echter wel mogelijk om een aantal algemene 

uitspraken te doen over biobased producten en waarom 

het stimuleren ervan goed kan zijn voor de samenleving als 

geheel. Als we onze industrie veranderen van een op aardolie 

gebaseerde industrie naar het gebruik van meer biobased 

grondstoffen, verminderen we de Europese afhankelijkheid 

van de invoer van fossiele brandstoffen, waardoor we 

minder kwetsbaar zijn voor abrupte veranderingen op de 

wereldmarkt of mogelijke conflicten. Door het gebruik van 

meer binnenlandse biomassa voor meer toepassingen, 

creëren we afzetmogelijkheden voor boeren, waardoor 

hun inkomen hoger wordt en rurale ontwikkeling verbetert 

door meer toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Door 

meer op de lange termijn te denken zal onze samenleving 

alternatieve manieren moeten vinden om de vele 

consumptie-artikelen en materialen te produceren, omdat 

de aardolievoorraad niet onuitputtelijk is. Verder kunnen 

biobased producten een belangrijke bijdrage leveren aan de 

beperking van klimaatverandering. De specifieke effecten 

van ieder product kunnen variëren, en niet alle biobased 

producten leveren betere milieuprestaties, maar er zijn 

sterke aanwijzingen dat veel producten een verminderde 

impact op het milieu kunnen hebben, indien de biomassa 

duurzaam is geproduceerd en de productieprocessen 

milieuefficiënt zijn. Voor meer details, zie hieronder (Vraag 

7) of de InnProBio Factsheet #2 over de duurzaamheid van 

biobased producten. Enkele voorbeelden van de voordelen 

van biobased producten zijn:

•	 Besparing tot 30% van het elektriciteitsverbruik bij het 

wassen van kleding door kleren te wassen op 30°C 

dankzij bio-oppervlakteactieve stoffen en enzymen

•	 Agrarische mulchlagen die biologisch afbreekbaar zijn 

in de bodem verbeteren de landbouwproductiviteit en 

verminderen de kosten van het verzamelen van plastic 

afval op het land, terwijl tegelijkertijd de opname van 

kunststofdeeltjes in de bodem vermeden wordt.

•	 Biobased smeermiddelen zijn biologisch afbreekbaar in 

grond en water en kunnen worden gebruikt in ecologisch 

kwetsbare gebieden

•	 Natuurlijke cosmetica zoals afspoelbare cosmetische 

producten (toiletzeep, douchegels, shampoos) zijn 

biologisch afbreekbaar in water  

Factsheet #2:
“Duurzaamheid van biobased producten”

Voor meer informative over de duurzaamheid van biobased producten, raadpleeg de  
InnProBio Factsheet #2 “Sustainability of bio-based products” welke bereikbaar is via:
http://innprobio.innovation-procurement.org/bio-based-products-services/factsheets/

http://innprobio.innovation-procurement.org/bio-based-products-services/factsheets/
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V6: Wat zijn de voordelen van biobased 
producten voor de gebruikers / consumenten 
in vergelijking met traditionele producten?

Biobased producten omvatten een breed scala aan 

toepassingen en worden gemaakt van een veelheid aan 

verschillende grondstoffen. Daarom moeten de voordelen 

die ze bieden per product beoordeeld worden omdat deze 

kan variëren, afhankelijk van de toepassing en het beoogde 

gebruik. Specifieke voorbeelden zijn te vinden in de ‘good 

practice’ praktijkverhalen. In veel gevallen hebben biobased 

alternatieven extra functionaliteiten die directe of indirecte 

voordelen voor de consument bieden in vergelijking met 

conventionele producten. Enkele voorbeelden zijn textiel 

gemaakt van natuurlijke vezels, in het bijzonder nieuwe 

cellulosevezels die een uitstekend draagcomfort bieden, of 

schoonmaakmiddelen en cosmetica die vriendelijker zijn voor 

de huid en gemaakt zijn met minder chemicaliën. Nieuwe 

biobased oppervlakte-actieve stoffen vertonen verbeterde 

functionaliteit in het verwijderen van vuil. En bouwmaterialen 

of geotextiel uit natuurlijke vezels of hout vertonen superieure 

eigenschappen bij isolatie en stabilisatie. Zoals eerder 

vermeld, moet dit alles worden beoordeeld op basis van de 

samenstelling van een product en het beoogde gebruik.

V7: Zijn biobased producten altijd duurzamer 
dan producten op basis van aardolie?

In veel gevallen wel, maar niet altijd. Producten die 

worden gemaakt uit aardolie ullen aan het eind van hun 

levensduur fossiele koolstof toevoegen aan de atmosfeer, 

waardoor ze een bijdrage leveren aan het broeikaseffect 

en klimaatverandering. Biobased producten voegen alleen 

koolstof toe aan de atmosfeer die de planten eerst uit de 

atmosfeer hebben opgenomen, waardoor er een balans 

ontstaat. De teelt van biomassa kan echter ook een forse 

invloed hebben op het milieu. Levens-Cyclus Analyse (LCA) 

is een instrument om de milieueffecten van een product te 

beoordelen. LCA’s zijn genormaliseerd en kunnen helpen 

om te beslissen of een product echt beter is of niet. Andere 

hulpmiddelen zijn duurzaamheidscertificeringen die ervoor 

zorgen dat landbouwpraktijken in overeenstemming zijn 

met fundamentele duurzaamheidseisen. Dat houdt onder 

andere in dat er geen regenwoud platgebrand mag worden 

voor landbouwgrond en dat de biodiversiteit niet in gevaar 

mag worden gebracht. Voor meer informatie over LCA en 

duurzaamheidscertificeringen, zie de InnProBio Factsheet 

#2 over duurzaamheid van biobased producten en Factsheet 

#5 over LCA’s.

V8: Wat is het verband tussen biobased 
producten en diensten en de circulaire 
economie?

Er bestaat geen algemeen antwoord op die vraag. De 

circulaire economie is gericht op het zo lang mogelijk 

laten circuleren van hulpbronnen, waardoor een bijdrage 

wordt geleverd aan een zo efficiënt mogelijk gebruik van 

die hulpbronnen. Bio-economie wordt gedefinieerd door 

de grondstof (biomassa) die er aan ten grondslag ligt en 

door de processen voor de productie van goederen, of zij 

gebruik maken van biologische organismen of delen daarvan 

(“biotechnologie”). Daardoor beweegt de grondstofbasis 

van de economie zich weg van fossiele, en dus eindige, 

grondstoffen. Er is dus geen algemeen verband tussen beide. 

Er wordt wel eens gezegd dat de bio-economie een onderdeel 

is van de circulaire economie, maar dit is ook misleidend. Op 

sommige vlakken is er sprake van overlap tussen de twee. 

Beide kunnen ze bijdragen aan elkaars doelen, maar om de 

één onder de noemer te brengen bij de ander zou niet correct 

zijn. Hieronder staan enkele voorbeelden van hoe biobased 

producten bijdragen aan het concept en de doelstellingen 

van de circulaire economie:
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•	 Veel biobased producten worden gemaakt van 

bijproducten van andere productieprocessen, waardoor 

het rendement van deze hulpbronnen verhoogd wordt. 

Dit geldt zowel voor traditionele biobased sectoren zoals 

de naaldboomchemische industrie die tallolie gebruikt als 

bijproduct van de houtpulpproductie of de oleochemische 

sector die bijvoorbeeld verven en coatings maakt van 

bijproducten van dierlijke verwerking. Het geldt ook voor 

nieuwere bioraffinageconcepten die gericht zijn op het 

maximale gebruik van alle biomassa fracties.

•	 Veel biobased producten zijn recyclebaar. Papier- en 

houtproducten zijn uitstekende voorbeelden waar veel 

Europese landen goed functionerende recyclingsystemen 

van biobased producten hebben gecreëerd. De meeste 

biobased kunststoffen zijn ook recyclebaar, maar 

er bestaan niet altijd de juiste recyclingfaciliteiten. 

Onderzoek heeft echter heel duidelijk aangetoond dat 

biokunststoffen geen additionele belemmering vormen 

voor de recyclingstromen ren opzichte van elk ander 

materiaal waarvoor er geen recyclingfaciliteit voor 

handen is. In Europa worden alleen de vier grote bulk 

kunststofstromen polyethyleen, polyethyleentereftalaat 

(PET-flessen), polystyreen en PVC gerecycled. Geen 

enkele andere conventionele kunststof wordt gerecycled, 

oftewel, dit is dus niet specifiek voor biokunststoffen.

•	 Veel biobased producten kunnen organische recycling 

ondergaan, dat wil zeggen, compostering of biologische 

afbraak (zie de InnProBio Factsheet #3 over biologische 

afbreekbaarheid voor meer informatie hierover), die de 

biomassa zal laten terugkeren naar de bodem waardoor 

daar nieuwe grondstoffen op kunnen groeien.

V9: Hoe kan het biobased gehalte van een 
product worden gemeten? Is er een norm 
en zijn er certificaten om de claims te 
ondersteunen?

Het Europese Comité voor Normalisatie (CEN) heeft een 

aantal normen ontwikkeld die biobased producten definiëren 

en hun biobased gehalte meten.

De norm EN 16575 “Bio-based products – Woordenlijst” 

(2014) omschrijft wat biobased producten zijn, wat 

biomassa is, et cetera. Een deel van deze vocabulaire is 

gratis beschikbaar via ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/List/

bio_basedproducts/DefinitionsEN16575.pdf

De Europese norm “Biobased producten; bepaling van 

het biologische koolstofgehalte van producten met behulp 

van de radioactieve methode”(EN 16640: 2017) beschrijft 

hoe het biologische koolstofgehalte gemeten kan worden. 

Dat is mogelijk omdat koolstof uit biomassa kan worden 

onderscheiden van koolstof afkomstig uit aardolie omdat de 

moleculaire structuur verschillend is. Om claims betreffende 

de biobased oorsprong van producten te controleren bestaan 

er drie certificeringen op de Europese markt: bio-based 

content, OK biobased en DIN-Geprüft Biobased. Alledrie 

meten het biologische koolstofgehalte van een product en 

het resultaat wordt uitgedrukt in een reeks percentages 

(bijvoorbeeld biologisch koolstofgehalte tussen 50% en 70% 

van het totale koolstofgehalte van het product). 

Voor meer informatie over certificeringsschema’s, zie 

InnProBio Factsheet #2 over de duurzaamheid van biobased 

producten.

Factsheet #3:
“Biologische afbreekbaarheid: Onthullen van sommige mythen en feiten”

Voor meer informatie over biologische afbreekbaarheid (biodegradeerbaarheid), kunt 
u de InnProBio Factsheet #3 “Biodegradability: Exposing some of the myths and facts” 
raadplegen via:
http://innprobio.innovation-procurement.org/bio-based-products-services/factsheets/

ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/List/bio_basedproducts/DefinitionsEN16575.pdf
ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/List/bio_basedproducts/DefinitionsEN16575.pdf
http://innprobio.innovation-procurement.org/bio-based-products-services/factsheets/
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V10: Is het acceptabel om voedselgewassen 
te gebruiken voor materialen of biobased 
producten?

Ja, dat is acceptabel onder bepaalde voorwaarden. En dit zijn 

de redenen:

Het gebruik van voedselgewassen voor iets anders 

dan levensmiddelen en diervoeders (bijvoorbeeld 

biobrandstoffen) is een zeer controversieel onderwerp. 

Tijdens de voedselcrisis in 2008, werd vaak gezegd dat 

biobrandstoffen bijdroegen aan de crisis door het creëren 

van voedselconcurrentie en stijgende prijzen. Daarom 

bestaat er min of meer een consensus dat het gebruik van 

voedselgewassen voor iets anders dan levensmiddelen en 

diervoeders onethisch is. Daardoor is de focus verschoven 

naar meer grondstoffen uit de zogenaamde “tweede 

generatie” die niet geacht worden te concurreren met 

voedselproductie en voornamelijk bestaan uit restafval 

en lignocellulosematerialen (hout en hakhout met korte 

omlooptijd zoals miscanthus of populier).

De werkelijkheid is echter complexer. Er bestaat steeds meer 

bewijs dat het verbouwen van voedselgewassen, ook voor 

andere doeleinden dan levensmiddelen en diervoeders 

verscheidene voordelen biedt. Ze verhogen de algehele 

beschikbaarheid van voedsel, zorgen voor een gevarieerde 

inkomstenbron voor boeren, ze maken efficiënter gebruik van 

het land dan hakhout met korte omlooptijd en ga zo maar 

door (zie bijvoorbeeld Kline et al. 201618, of Carus en Dammer 

201319). Inmiddels hebben verschillende studies overtuigend 

aangetoond dat biobrandstoffen niet de belangrijkste motor 

waren van de exorbitante voedselprijzen in 2008. Aangezien 

biobased materialen een veel lager marktaandeel en lagere 

grondstofbehoeften hebben dan brandstoffen en energie, is 

de impact ervan zelfs nog lager. 

Daarom is het gebruik van voedselgewassen zoals suiker 

of zetmeel voor biobased materialen aanvaardbaar indien 

algehele duurzaamheid gewaarborgd blijft (bijvoorbeeld 

door een certificaat, zie Vraag 9).

V11: Zijn er nadelen en / of belemmeringen 
bij het kopen van biobased producten en 
diensten?

Over het algemeen moeten biobased producten die op de 

markt gebracht worden dezelfde strenge testen hebben 

ondergaan en ze moeten voldoen aan dezelfde kwaliteits- 

en veiligheidsvoorschriften als elk ander product in Europa. 

Dus wat dat betreft zou er geen belemmering hoeven te zijn 

voor het kopen van biobased producten. Meer informatie 

kunt u vinden in de presentaties die zijn gegeven tijdens de 

marktdialogen en trainingen die in het kader van InnProBio 

zijn gehouden20. Vanuit het oogpunt van de publieke 

opinie kunnen er vragen opkomen over duurzaamheid of 

voedselconcurrentie. Deze hebben we geprobeerd aan de 

orde te stellen in bovenstaande vragen. Dankzij certificaten 

en labels bestaat er een geweldige mogelijkheid om aan 

te tonen dat het gekozen product positieve effecten heeft. 

De prijs is natuurlijk een andere zeer belangrijke factor. 

Biobased producten zijn vaak duurder dan conventionele 

producten met vergelijkbare functies. Dit komt omdat de 

productiekosten hoger liggen, hetgeen komt door de relatief 

nieuw ontwikkelde werkwijzen, hogere grondstofkosten 

en de kleine schaal waarop er wordt geproduceerd. De 

impact van de een hogere aanschafprijs is vaak lager dan 

verwacht omdat de langere levensduur of verminderde 

onderhoudsbehoefte de totale eigendomskosten aanzienlijk 

kunnen verlagen. Daarbij komt nog dat vaak slechts kleine 

hoeveelheden van biobased producten worden aangeschaft.

18 Kline, K. et al. 2016: Reconciling food security and bioenergy: priorities for action, in: GCB Bioenergy 2016, 1-20.
19 Carus, M., Dammer, L. 2013: nova paper #2: Food or Non-Food: Which Agricultural Feedstocks are Best for Industrial Uses? Hürth 2013.

http://biobased.eu/nova-papers/
20 http://innprobio.innovation-procurement.org/bio-based-products-services/workshops-and-market-dialogues/

http://bio-based.eu/nova-papers/
http://innprobio.innovation-procurement.org/bio-based-products-services/workshops-and-market-dialogues/
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3.4  TEKSTBLOKKEN VOOR TENDERS

Het uitschrijven van technische specificaties voor de 

overheidsinkoop van biobased producten en diensten is 

noodzakelijk om het onderwerp van de opdracht te kunnen 

bepalen en om de aanbestedende diensten in staat te stellen 

de opdracht te gunnen. Aanbestedende diensten moeten de 

technische specificaties in de aanbestedingsdocumenten 

uiteenzetten, zoals de contracten of mogelijk aanvullende 

stukken. De technische specificaties moeten de aanbieders 

gelijke toegang bieden en mogen niet tot gevolg hebben 

dat ongerechtvaardigde belemmeringen voor mededinging 

worden opgeworpen bij de openstelling van openbare 

aanbestedingen. Bij de aankondiging van de behoeften 

en de formulering van de technische specificaties is 

het van belang om de milieucriteria die de organisatie 

(de aanbestedende dienst) tot doelstelling heeft op het 

gebied van klimaat en het beschermen van natuurlijke 

bronnen duidelijk te specificeren. Voor de meest kansrijke 

productgroepen voor biobased aanbestedingen (zie 

het rapport: State-of-the-art of standards, specifications 

and incentives for BBPD21) heeft InnProBio een selectie 

van teksten ontwikkeld. Deze teksten kunnen worden 

opgenomen in de openbare aanbestedingsdocumenten, 

zoals de aankondiging van opdracht, contracten of eventuele 

aanvullende documenten bij de aanbesteding van biobased 

producten en diensten. De tekstblokken zijn hieronder 

gegroepeerd per productcategorie. Per tekstblok staan 

steeds voorbeelden van technische specificaties vermeld, en 

soms ook van geavanceerde vereisten/bonuspunten en/of de 

verificatiemethode.  U kunt deze teksten vrijelijk gebruiken.

Technische specificaties bij de selectie en het 

kwalificatieproces van openbare aanbestedingen moeten als 

volgt worden geformuleerd:

a. door middel van verwijzing naar technische standaarden 

die relevant zijn voor het onderwerp van de opdracht, in 

volgorde van voorkeur, nationale normen die gebaseerd 

zijn op Europese normen, Europese technische 

goedkeuringen, gemeenschappelijke technische 

specificaties, internationale normen, andere technische 

referentiesystemen opgesteld door de Europese 

normalisatie-instellingen of – wanneer deze niet bestaan 

– nationale normen, nationale technische goedkeuringen 

dan wel de nationale technische specificaties inzake het 

ontwerp, berekening en uitvoering van werkzaamheden 

en het gebruik van de producten; Elke referentie moet 

vergezeld gaan van de woorden ‘of gelijkwaardig’.

b. op basis van prestaties of functionele eisen welke 

ecologische factoren kunnen omvatten; Wanneer 

aanbestedende diensten milieukenmerken voorschrijven 

in termen van prestaties of functionele eisen, kunnen zij 

gedetailleerde specificaties gebruiken of, indien nodig, 

delen daaruit, zoals vastgesteld in Europese of (multi) 

nationale eco-labels, of door enig ander eco- label, op 

voorwaarde dat deze geschikt is voor de aard van de 

leveringen of diensten die onderwerp van de opdracht 

zijn, dat de voorwaarden voor het keurmerk zijn 

ontwikkeld op grond van wetenschappelijke gegevens, 

dat de eco-labels zijn aangenomen via een procedure 

waaraan alle betrokken partijen zoals overheidsinstanties, 

consumenten, fabrikanten, distributeurs en milieu-

organisaties kunnen deelnemen en die tenslotte 

toegankelijk zijn voor alle betrokken partijen.

c. aan de hand van rapporten van een keuringsinstantie die 

activiteiten ontplooit om naleving te beoordelen door 

middel van ijken, testen, certificeren en inspecteren en die 

geaccrediteerd is in overeenstemming met Verordening 

(EG) nr. 765/2008 als bewijsmiddel voor de naleving van 

de specificaties. 

d. op basis van certificering door publiekrechtelijke of 

privaatrechtelijke certificeringsinstellingen als bewijs van 

naleving van de specificaties.21 http://innprobio.innovation-procurement.org/tools-resources/
state-of-the-art-reports/

http://innprobio.innovation-procurement.org/tools-resources/state-of-the-art-reports/
http://innprobio.innovation-procurement.org/tools-resources/state-of-the-art-reports/
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Bouwmaterialen waaronder houtproducten

Het te gebruiken hout dient afkomstig te zijn van gecertificeerde en / of zelfverklaarde duurzame bosbouw / silvicultuur.

Het aandeel van hernieuwbare materialen of het biobased gehalte van het eindproduct dient tenminste 85% te zijn.

Tenminste 50% van het te gebruiken hout bestaat aantoonbaar uit secundaire grondstoffen zoals hout uit industrieel afval of 

ander houtafval.

Isolatiematerialen

Bij isolatiematerialen op basis van biovezels zoals hennep, vlas, wol, kurk, kokosnoot, in de vorm van platen, vilt, matten, 

bulkisolatie of inblaasisolatie) is er een minimumwaarde van tenminste 85% aan biobased gehalte.

Een bewijs van de biologische oorsprong van de grondstof is vereist.

Bulkmaterialen of inblaasmaterialen uit houtspaanders en houtkrullen: de verplichte minimumvoorschriften schrijven voor dat 

tenminste 50% van het gebruikte hout aantoonbaar bestaat uit secundaire grondstoffen zoals industriëel resthout en houtafval.

Muurverf

De verplichte minimumvoorschriften schrijven een biobased gehalte van tenminste 80% voor.

Een bewijs van de oorsprong van alle biobased bronnen is nodig om informatie te verkrijgen over mogelijke blootstelling aan 

pesticiden.

Een volledige uiteenzetting van de bestanddelen.

Geavanceerde vereisten / bonuspunten voor de teelt van biobased grondstoffen: 

Bij de teelt van biobased grondstoffen mogen geen synthetische bestrijdingsmiddelen met verboden stoffen worden gebruikt.

Lijm op basis van niet-biobased grondstoffen mag slechts als bindmiddel worden gebruikt wanneer het niet meer dan 10% van 

het totale volume beslaat aan het einde van de productieketen.

Bouw en infrastructuur:

Bijvoorbeeld:

Bouwmaterialen zoals isolatie, beplating, gevelpanelen en 

andere tijdelijke bouwmaterialen (buizen en kunststoffen) 

en (binnen) coatings.
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Tuinieren en landschapsarchitectuur:

Bijvoorbeeld: 

Geotextiel, erosiematten, afscherming, plastic binders, plantenbakken en boomverankering

Kunststofproducten voor landschapsarchitectuur

Voor biokunststoffen dient het koolstofgehalte zoals bepaald volgens de norm EN 16575, tenminste 40%, tussen 40% en 60%, 

tussen 60% en 80% of ongeveer 80% van het eindproduct te zijn (EN 16640, ASTM D6866 of gelijkwaardige normen).

Het product moet aantoonbaar biologisch afbreekbare eigenschappen hebben in overeenstemming met de norm EN 14987 en / 

of composteerbaar zijn in overeenstemming met de normen EN 14995, ISO 17088 of gelijkwaardige normen).

Reiniging, hygiëne en verzorgingsartikelen:

Bijvoorbeeld:

Schoonmaakmiddelen, het reinigen van bedrijfskleding, huishoudelijke diensten, huishoudelijk afvalbeheer.

Toiletpapier

De vezels die als grondstof dienen zijn uitsluitend afkomstig van gerecycled papier.

Het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen is niet toegestaan. 

Voertuigen en mobiliteit:

Bijvoorbeeld:

Bedrijfsauto’s, smeermiddelen

Smeermiddelen en olies

Het product is gemaakt van tenminste 80% hernieuwbare materialen of het biobased gehalte is tenminste 80%.

De additieven gebruikt ter verbetering van de technische eigenschappen bevatten geen eco-toxische kritische stoffen, in 

overeenstemming met de norm EN 16807.

Het product heeft geen nadelige effecten op het milieu en op de bodem tijdens het gebruik.

Het product heeft een goede biologische afbreekbaarheid, in overeenstemming met de norm EN 16807 of gelijkwaardige 

normen. 
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IICT, kantoorartikelen en papier:

Bijvoorbeeld:

Kantoorbenodigdheden en toner cartridges

Print- en kopieerpapier

Het is een vereiste dat tenminste 70% van de totale primaire pulp afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.

Het moet gegarandeerd zijn dat de gebruikte primaire vezels een oorsprong hebben van gerecycled papier.

Het is een vereiste dat 100% gerecycled papier is gebruikt voor de productie van schrijfpapier voor kantoren, computerpapier 

“kettingpapier” voor mechanische printers, kopieerpapier en papier voor laserprinters.

Papierproducten waaronder enveloppen

De pulp is gemaakt van 100% gerecycled papier.

De pulp moet bijzonder lage emissies hebben en een lage verouderingsgraad.

Meubels en interieur:

Bijvoorbeeld:

Kantoorbekleding, in het bijzonder vloerbedekking, meubels

Muurverf

De verplichte minimumvoorschriften schrijven een biobased gehalte van tenminste 80% voor.

Een bewijs van de oorsprong van alle biobased bronnen is nodig om informatie te verkrijgen over mogelijke blootstelling aan 

pesticiden.

Een volledige uiteenzetting van de bestanddelen.

Geavanceerde vereisten / bonuspunten voor de teelt van biobased grondstoffen: 

Bij de teelt van biobased grondstoffen mogen geen synthetische bestrijdingsmiddelen met verboden stoffen worden gebruikt.

Lijm op basis van niet-biobased grondstoffen mag slechts als bindmiddel worden gebruikt wanneer het niet meer dan 10% van 

het totale volume beslaat aan het einde van de productieketen.
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Textiele vloerbedekkingen

De verplichte minimumvoorschriften schrijven een biobased gehalte van tenminste 95% voor.

Voor de hoofdbestanddelen dient er bewijs overlegd te worden inzake de oorsprong van de grondstoffen.

Geavanceerde vereisten / bonuspunten:

Het product mag geen weekmakers, formaldehyde en andere vluchtige organische stoffen bevatten.

Er moet afgezien worden van het gebruik van synthetische bestrijdingsmiddelen voor de productie van grondstoffen en daarbij 

dient er gezorgd te worden voor gepaste controle van de productiegebieden.

Er dient gegarandeerd te worden dat de katoenoogst wordt uitgevoerd zonder chemische ontbladeringsmiddelen.

Het product moet afkomstig zijn van de irrigatie van katoenvelden zonder aantasting van het lokale ecosysteem.

Houten vloerbedekkingen

Het product dient tenminste uit 70% massief hout te bestaan dat aantoonbaar afkomstig is uit duurzame bosbouw.

Bij het product dient tenminste 40% van het houtmateriaal te bestaan uit gerecyclede materialen.

Bij het vervaardigen van het product dient ervoor gezorgd te worden dat er geen kritische verontreinigende stoffen gebruikt 

worden, in het bijzonder in coating.

Veerkrachtige vloerbedekkingen

De vereiste minimumhoeveelheid biobased grondstoffen dient tenminste 98% te zijn.

Er dient sprake te zijn van duurzame grondstofproductie en beperkingen op het gebruik van pesticiden en zware metalen 

gedurende het productieproces.

Geavanceerde vereiste / bonuspunten:

Het product moet afkomstig zijn van bronnen, waar het opnieuw cultiveren van de teeltgebieden wordt gewaarborgd.

Gestoffeerde meubelen

Synthetische vulmaterialen mogen niet worden gebruikt in het eindproduct.

Een biobased stof mag niet worden gemengd met andere materialen in een product
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Textielen

Het product dient biologisch geteelde katoen of andere natuurlijke vezels te bevatten

Inschrijvers dienen aan te geven wat het aandeel is aan katoen of andere natuurlijke vezels die gebruikt zijn voor de productie van 

het textiel uitgedrukt in gewicht afkomstig uit biologische teelt. Om als organisch beschouwd te worden dient de vezel te worden 

geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 834/2007.

Verificatie: 

De leverancier moet het bewijs leveren van de oorsprong van de gebruikte vezels en de organische aard van hun teelt, 

bijvoorbeeld door middel van het EU-organisch keurmerk of goedgekeurde nationale keurmerken voor biologische teelt.

Houten meubelen

Een verplicht minimumgehalte van 90% van het totale gewicht in massief hout of houtmateriaal.

Het gebruikte hout moet afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen en aantoonbaar legale bronnen.

Verificatie: 

Certificaten van de controleketen voor hout gecertificeerd als FSC, PEFC of andere gelijkwaardige bewijsmiddelen worden 

aanvaard als bewijs van naleving.

De legale herkomst van hout kan ook worden aangetoond door plaatsing van een volgsysteem. Deze vrijwillige systemen kunnen 

worden gecertificeerd door derden, veelal in het kader van ISO 9000 en/of ISO 14000 of het EMAS-beheersysteem. Als hout uit een 

land komt dat een vrijwillige partnerschapsovereenkomst (VPA) met de EU heeft ondertekend, kan de FLEGT-vergunning dienst 

doen als bewijs van legaliteit. Voor de niet-gecertificeerde houtaanbieders geldt dat zij dienen te vermelden het type (soort) hout, 

hoeveelheid en herkomst van het hout gebruikt in de productie, alsmede een verklaring over de legaliteit ervan. Op die manier 

is het hout volgbaar in de gehele productieketen vanaf het bos tot het eindproduct. In specifieke gevallen, wanneer de verstrekte 

gegevens niet voldoende zijn om naleving van de gevraagde technische specificaties te bewijzen, kunnen aanbestedende diensten 

leveranciers vragen om verdere verduidelijking van het bewijs.

Verpakkingsmaterialen

Verpakkingsmaterialen dienen te bestaan uit eenvoudig te recyclen materialen en / of materialen uit hernieuwbare bronnen of 

een combinatie van beiden.

Alle verpakkingsmaterialen dienen gemakkelijk met de hand scheidbaar te zijn in recyclebare delen die uit één materiaal bestaan 

(bijvoorbeeld karton, papier, kunststof, textiel).

Verificatie: 

Er dient een beschrijving van de verpakking van het product geleverd te worden samen met een bijbehorende verklaring van 

naleving van criteria voor recycling.
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Voeding, catering en evenementen:

Bijvoorbeeld:

Wegwerpbekers, verpakkingsmaterialen en bestek

Kunststof producten voor catering

Voor biokunststoffen dient het koolstofgehalte zoals bepaald volgens de norm EN 16575, tenminste 40%, tussen 40% en 60%, 

tussen 60% en 80% of ongeveer 80% van het eindproduct te zijn (EN 16640, ASTM D6866 of gelijkwaardige normen).

Het product moet aantoonbaar biologisch afbreekbare of composteerbare eigenschappen hebben.
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3.5  GOOD PRACTICE PRAKTIJKVERHALEN

InnProBio heeft een serie van vier ‘good practice’ praktijkverhalen ontwikkeld,  die laten zien hoe het    inkopen van innovatieve 

biobased producten en diensten in de praktijk succesvol is  toegepast in diverse landen. De “good practices” praktijkverhalen 

beogen een bron van informatie en inspiratie te zijn voor de publieke sector ter ondersteuning van hun eigen inkooppraktijk. 

Korte versies van de praktijkvoorbeelden worden hieronder beschreven, de volledige teksten zijn online beschikbaar.22

1. Biobased bekers

In dit praktijkvoorbeeld wordt het proces beschreven hoe de categoriemanager Catering 

Rijk voor de Nederlandse overheid warme drankenautomaten met biobased bekers heeft 

ingekocht voor een kantoorgebouw met ca. 2400 werkplekken. Met de inkoop wilde de 

rijksoverheid testen hoe zij innovatie in de biobased sector kan stimuleren door biobased 

bekers te eisen. De categoriemanager heeft de economisch meest voordelige inschrijving 

geselecteerd, gebruik makend van een combinatie van prijs en kwaliteit om te bepalen 

welke inschrijving de beste waar voor het geld bood. Daarbij woog prijs 60% en kwaliteit 

40% mee in de totale score. Het kwaliteitscriterium was gesplitst in de volgende sub-

criteria: 1). Kwaliteitsbeheerssysteem: 40%; 2). Bekeruitgifte fouten, monitoring en het 

facturatieproces 3). Biobased bekers en innovatie: 20%. Het doel van de aanbesteding was om ruimte te creëren voor innovatie. 

De ontvangen inschrijvingen voldeden aan de verwachtingen in termen van innovatie, aangezien het ingekochte eindproduct 

nog niet op de reguliere markt beschikbaar was. De binnenkant van de beker was bekleed met een hoogwaardig maïs-coating, 

het papier van de beker was gemaakt van suikerriet. De biobasedbeker was biologisch afbreekbaar en composteerbaar volgens 

de EN 13432 norm.

2. Wegenbouw met biobased materialen

Dit praktijkverhaal betreft een recente GWW aanbesteding – de upgrade van de N62 

‘Tractaatweg’ – gericht op het integreren van oplossingen gemaakt van biobased 

materialen. De aanpak van deze upgrade is in lijn met de ambitie van de provincie 

Zeeland om te komen tot een CO2-arme economie door de voorkeur te geven aan 

biobased producten met een lage CO2-voetafdruk, die tevens levenscyclusvoordelen 

bieden. Zeeland is één van de koplopers in Europa die biobased inkopen toepast om 

de overgang naar een circulaire economie te stimuleren. Zeeland heeft in 2016 een 

actieplan voor maatschappelijk verantwoord inkopen aangenomen (2017 – 2020) waarin 

zij haar voornemen heeft geformuleerd om overheidsopdrachten te gebruiken om sociale 

waarde te creëren en om duurzamere aanbestedingsacties (in het algemeen) aan te moedigen, inclusief biobased inkopen. Deze 

aanbesteding betrof een opdracht voor een werkcontract om de 100 km/uur Tractaatweg in Zeeuws-Vlaanderen te verbreden 

van 1 naar 2 rijstroken in beide richtingen en vier nieuwe viaducten te bouwen. De Tractaatweg is een belangrijke weg die de 

zeehavens en de industriële gebieden van Gent (België) verbindt met Terneuzen en Vlissingen (Nederland). De procedure 

is uitgevoerd met behulp van een concurrentiegerichte dialoog. Het contract voor de werken werd in februari 2017 gegund. 

Voorbereidende werkzaamheden vonden plaats tussen maart en augustus 2017. Inbedrijfstelling staat gepland voor begin 2019. 

22 http://innprobio.innovation-procurement.org/tools-resources/good-practices/

http://innprobio.innovation-procurement.org/tools-resources/good-practices/
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3. Wegwerp bio-based beschermende schorten voor de zorgsector in Skåne

In een analyse van de Zweedse regio Skåne’s impact op broeikasgasemissies uit 2011, 

ontdekte de regionale raad van Skåne dat 40% van haar CO2-uitstoot werd veroorzaakt 

door de gezondheidszorgsector. Een groot deel van deze impact werd veroorzaakt door 

producten voor eenmalig gebruik (wegwerpproducten), zoals beschermende schorten. 

In 2014 was de zorgsector van Skåne verantwoordelijk voor het gebruik en weggooien van 

5,2 miljoen schorten voor eenmalig gebruik. Dit staat gelijk aan een uitstoot van 300 ton 

CO2-equivalenten. De klimaatimpact die dit soort producten veroorzaken kan worden 

beperkt door onnodige consumptie in te dammen, nieuwe materialen toe te passen die 

met een lager gewicht betere prestaties leveren, en fossiele grondstoffen te vervangen 

door fossielarme alternatieven, bijvoorbeeld door de inkoop van innovaties.

Omdat een klimaatneutraal wegwerpschort in 2011 niet op de markt beschikbaar was, startte de regio Skåne in 2014 een 

innovatiegericht inkoopproces om schorten te kopen die grotendeels gemaakt zijn van hernieuwbaar (bio-based) materiaal. Het 

inkoopproces werd in mei 2016 afgesloten met de opdrachtverlening aan een bedrijf voor de levering van wegwerpschorten die 

voor 91% uit hernieuwbaar materiaal bestaan. Verwacht wordt dat aanschaf en gebruik van bio-based schorten tot een besparing 

van 250 ton CO2-emissies per jaar zal leiden.

Voor de regio Skåne betekende het aanbestedingsproces niet alleen dat innovatie kon worden gestimuleerd en dat er een 

klimaatvriendelijk product werd ontwikkeld. Maar was het ook mogelijk een model te ontwikkelen voor de manier waarop een 

innovatiegericht inkoopproces (PPI)  kan worden geïmplementeerd.

4. Inkopen van bio-based schoonmaak services door de Wilanów District in Warschau (Polen)

Het Winlanów district – een van de 18 districten van de stad Warschau – heeft 

milieuvriendelijke schoonmaak- en onderhoudsdiensten ingekocht voor delen van het 

waterlevering- en -waterzuiveringsproces. Het inkooptraject startte in November 2014 voor 

zowel het grondwateronttrekkingssysteem als voor de lokale waterzuiveringsinstallatie. Als 

gunningscriterium werd de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) gehanteerd. 

De tenderdocumenten bevatten clausules waarin specifiek milieuvriendelijke aspecten 

waren opgenomen. Deze milieuvriendelijke aspecten telden mee in de beoordelingsfase. 

Zo telde bijvoorbeeld het gebruik van ecologische schoonmaakproducten en het gebruik 

van biobased wasmiddelen mee voor 20% van de totaal te behalen punten in de 

beoordeling.

De uiteindelijk gekozen leverancier voldeed aan alle verwachtingen van het district door o.a. biobased wasmiddelen aan te 

bieden. Het inkoopproces resulteerde uiteindelijk niet alleen in de aankoop van duurzame producten maar was ook een ideale 

testcase voor het opnemen van biobased vereisten in de aanbestedingsdocumenten. Hierdoor heeft het district een waardevolle 

ervaring met het inkopen van milieuvriendelijke producten opgedaan en is er een mooi praktijkvoorbeeld ontstaan.



3.6  WOORDENLIJST

De woordenlijst bevat een groot aantal termen die verband houden met het inkopen van BBPD. 

Deze woordenlijst kan u enerzijds helpen om de terminologie te begrijpen die mogelijk gebruikt 

worden bij het voorbereiden van een aanbesteding en anderzijds helpen bij het leren omgaan met 

de algemene thematiek van biobased producten & diensten binnen aanbestedingen. Waar nodig, 

wordt aan gegevensbronnen gerefereerd zodat u de bewuste termen en relevante EU richtlijnen 

nader kunt bestuderen en checken. De integrale woordenlijst is online te raadplegen op:

https://www.biobasedconsultancy.com/nl/over-biobased/woordenlijst-voor-biobased-inkopen

https://www.biobasedconsultancy.com/nl/over-biobased/woordenlijst-voor-biobased-inkopen
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