


• Kennismaken
• Waarom klimaatneutraal inkopen?
• Hoe: welke instrumenten en tools zijn beschikbaar?

• MVI-criteriatool
• Ambitieweb
• CO2-Prestatieladder
• LCA en MKI 

• Meetlat materieelinzet
• MKI wegverharding
• DuboCalC

• Vragen en afronding

•

Ronde 2, sessie 4: MKI in de aanbesteding

Ronde 3, sessie 6: MKI wegverharding

Ronde 4, sessie 7: Meetlat materieelinzet

Ronde 3, sessie 5: CO2-Prestatieladder en dialoog



Waarom klimaatneutraal inkopen?



NOS

https://nos.nl/collectie/13871/artikel/2394918-onderzoek-bevestigt-link-klimaat-en-watersnood-door-regen-in-juli
https://nos.nl/artikel/2398580-in-het-zuiden-van-madagaskar-is-cactussoep-de-enige-maaltijd
https://nos.nl/artikel/2397690-216-miljoen-klimaatvluchtelingen-in-2050-als-er-niets-verandert
https://nos.nl/collectie/13871/artikel/2393226-ipcc-ongeevenaarde-klimaatverandering-leidt-tot-fors-meer-weersextremen
https://nos.nl/artikel/2382398-milieudefensie-wint-rechtszaak-tegen-shell-co2-uitstoot-moet-sneller-dalen


RIVM Publicatie

https://www.rivm.nl/nieuws/18-van-nederlandse-klimaatvoetafdruk-door-inkopen-van-overheid
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2021-0087.pdf




• Klimaatakkoord: 
• 55% CO2 reductie in 2030
• Streven naar klimaatneutrale en circulaire infra in 2030
• Voorbeeldrol van overheden

• Grondstoffenakkoord:
• 50% minder grondstoffen in 2030
• 100% circulair in 2050

• Nationaal plan MVI en Manifest MVI
• Manifest Duurzaam GWW



• Van MVI naar Klimaatneutraal

• Instrumenten



• Inkopen zonder invloed op het klimaat
• Wanneer iets geen CO2, of andere broeikasgassen uitstoot, draagt het niet bij 

aan het broeikaseffect en dus ook niet aan de huidige klimaatverandering. 

• Sturen op: energiebesparing en CO2-reductie
• Eenheid: CO2 of CO2-equivalenten 
• Scope: bedrijf, onderwerp van de opdracht (project, dienst, materiaal), keten

https://www.hier.nu/themas/klimaatgids/koolstofdioxide-co2-het-belangrijkste-molecuul-voor-klimaatverandering
https://www.hier.nu/themas/klimaatwoordenboek/broeikasgassen-basis-zit-in-lucht
https://www.hier.nu/themas/klimaatwoordenboek/broeikaseffect-deken-wordt-steeds-dikker
https://www.hier.nu/themas/klimaatwoordenboek/klimaatverandering-oorzaken-en-gevolgen


MVI-Criteria
• Automatiering en 

telecommunicatie
• Grond-, weg- en 

waterbouw
• Kantoorgebouwen
• Energie
• Kantoorfaciliteiten en 

diensten
• Transport en vervoer 

MVI-Thema’s
• Klimaat
• Milieu
• Circulariteit
• Social return
• Ketenverantwoordelijkheid
• Diversiteit & inclusiviteit

KNI instrumenten
• MVI criteria tool
• Ambitieweb
• CO2-Prestatieladder
• LCA en MKI 

• Meetlat materieelinzet
• MKI wegverharding
• DuboCalc

https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen/productgroepen-en-mvi-criteria
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen/mvi-themas




MVI criteria tool 

https://www.mvicriteria.nl/nl


Duurzaamheid in herkenbare thema’s





• Visualisatietool
• Structureert het gesprek
• Duurzaamheid in herkenbare 

thema’s:
• People: Social Return, Diversiteit 

en inclusie, 
ketenverantwoordelijkheid

• Planet: Klimaat, Milieu, 
Circulariteit

• Naar eigen beleidsthema’s aan 
te passen

Klimaat

Circulair

Ketenverantwoordelijkheid

Social return

Diversiteit en inclusie

Milieu
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2

3



• Klimaat
• Milieu
• Circulariteit
• Social return
• Ketenverantwoordelijkheid
• Diversiteit en inclusie



• Welk thema is voor jouw organisatie het meest relevant?

www.menti.com

8139 9398



• Ambitieweb als structuur
• Samen aan de slag 
• 5-15 deelnemers
• Live of digitaal 
• Resultaat: concrete 
maatregelen en 
ambitieweb met inzicht in 
impact





Sturen op energiebesparing en CO2-reductie van 
bedrijven, op projecten en in de keten
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=mUaYgY-_EWo&feature=emb_logo


• Power of procurement: markt in beweging 
krijgen

• Borging MVI: kwaliteit en ontzorging door 
certificering (contractmanagement)

• Uniformiteit: 1 methode, 1 taal, 1 certificaat

• Effectief: wetenschappelijk bewezen

• Stuurt op energiebesparing, CO2-besparing 
van de bedrijfsvoering, op projecten en in 
de keten

• Middel voor Klimaatneutraal én Circulair
inkopen

• Sluit aan bij Europese Aanbestedingsrichtlijn

• OESO: best practice duurzaam inkopen

• Doorvertaling van klimaatambities naar 
inkoopstrategie

• Stimuleren en belonen i.p.v. straffen

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2020-0002.pdf


• Handreiking Aanbesteden versie 3.1 
Het BPKV (EMVI) criterium CO2-Prestatieladder voor 
aanbestedende diensten

• Handig stappenplan voor de implementatie van de Ladder in 
aanbestedingen

• Introductie dialoog

• Juridisch getoetst document, in lijn met Europese 
Aanbestedingsrichtlijnen

• Opgesteld door Adviesraad Aanbesteden: o.a. juristen van Min. 
I&W, ProRail en UvW

https://ska-skao.ams3.digitaloceanspaces.com/media/uploaded-files/skao_handreiking-NL_2021-09_05.pdf
https://ska-skao.ams3.digitaloceanspaces.com/media/uploaded-files/skao_handreiking-NL-stappenplan_02.pdf
https://www.skao.nl/nl/over-skao


Alle certificaathouders staan op www.co2-prestatieladder.nl 

> 1100 certificaathouders, > 150 aanbestedende diensten

http://www.co2-prestatieladder.nl/


• >25 gecertificeerde overheden

• Rijksbrede, uniforme aanpak en rapportage 
duurzame bedrijfsvoering 

• Alle koepels hebben eigen CO2PL programma

• Publicatie 10 Voordelen certificering
• Realiseren klimaatdoelen
• Creëren van draagvlak en bewustzijn
• Verankeren MVI in MVO

https://ska-skao.ams3.digitaloceanspaces.com/media/uploaded-files/Publicatie_CO2PL_10RedenenVoorWaterschappen.pdf
https://www.linkedin.com/posts/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat_nadat-ons-ministerie-alle-5-treden-op-de-activity-6787376321698779136-DTEM/




Op naar meetbare duurzame oplossingen



www.menti.com

8139 9398





Een levenscyclusanalyse 
(LCA) kijkt naar de totale 
milieubelasting van een 
product gedurende zijn hele 
levenscyclus 



• Gunningscriterium
• Maakt de milieueffecten inzichtelijk en vergelijkbaar

• Product of project
• 19 milieu effecten (CO2, watergebruik, toxiciteit, etc.)

• De MKI wordt uitgedrukt in €/eenheid
• Data in NMD (nationale milieu database)
• ‘Schaduwkosten’
• De maatschappelijke kosten om de milieueffecten ongedaan te 

maken
• De MKI is het resultaat van een LCA
• DuboCalc is een MKI software tool in de GWW sector



Milieu impact categorie Indicator Eenheid

Klimaatverandering- Totaal totaal GWP totaal kg CO2-eq.

Klimaatverandering- Fossiel fossiel GWP fossiel kg CO2-eq

Klimaatverandering- Biogeen biogeen GWP biogeen kg CO2-eq

Klimaatverandering- landgebruik en verandering in landgebruik GWP-luluc kg CO2-eq

Ozonlaagaantasting ODP kg CFC11-eq.

Verzuring AP mol H+-eq.

Vermesting zoetwater EP-zoetwater kg PO4-eq.

Vermesting zeewater EP-zeewater kg N-eq.

Vermesting land EP-land mol N-eq.

Smogvorming POCP kg NMVOC-eq.

Uitputting van abiotische grondstoffen mineralen en metalen ADP-mineralen&metalen kg Sb-eq.

Uitputting van abiotische grondstoffen fossiele brandstoffen ADP-fossiel MJ, net cal. val.

Watergebruik WDP m3 world eq. deprived

Fijnstof emissie Ziekte door PM Ziekte-incidentie

Ioniserende straling Humane blootstelling kBq U235-eq.

Ecotoxiciteit (zoetwater) CTU ecosysteem CTUe

Humane toxiciteit, carcinogeen CTU humaan CTUh

Humane toxiciteit, non-carcinogeen CTU humaan CTUh

Landgebruik gerelateerde impact / bodemkwaliteit Bodemkwaliteitsindex Dimensieloos





• DuboCalc is met name de GWW sector
• In bouw: MPG bouw –methodiek (zelfde NMD database)
• Niet GWW/bouw: pas LCA toe
• Soms al tools beschikbaar, zoals voor textiel
• Principes zijn verder vergelijkbaar



Algemeen
- PIANOo website
- Nationaal plan MVI
- Impact onderzoek RIVM (2021)
- MVI-thema’s
- MVI-criteria
- DuurzaamGWW

Instrumenten
- MVI-criteriatool
- Ambitieweb
- CO2-Prestatieladder

- Animatie aanbesteden
- Handreiking aanbesteden
- Stappenplan
- Overzicht certificaathouders
- Voorbeeld aanbestedingen
- Gecertificeerde overheid

- LCA/MKI
- Nationale Milieudatabase
- DuboCalc
- Handreiking aanbesteden met MKI

https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen/mvi-themas
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen/nationaal-plan-maatschappelijk-verantwoord-inkopen-2021
https://www.rivm.nl/nieuws/18-van-nederlandse-klimaatvoetafdruk-door-inkopen-van-overheid
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen/mvi-themas
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen/productgroepen-en-mvi-criteria
https://www.duurzaamgww.nl/
https://www.mvicriteria.nl/nl
https://www.pianoo.nl/nl/handreiking-aan-de-slag-met-het-ambitieweb
https://www.co2-prestatieladder.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=mUaYgY-_EWo&t=3s
https://ska-skao.ams3.digitaloceanspaces.com/media/uploaded-files/skao_handreiking-NL_2021-09_05.pdf
https://ska-skao.ams3.digitaloceanspaces.com/media/uploaded-files/skao_handreiking-NL-stappenplan_02.pdf
https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/certificaathouders
https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/projectcases
https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/co2-prestatieladder-voor-overheden
https://milieudatabase.nl/
https://www.dubocalc.nl/
https://www.pianoo.nl/nl/document/17703/inkopen-met-de-milieukostenindicator


www.co2-prestatieladder.nl
maud.vastbinder@skao.nl

www.pianoo.nl
meinke.schouten@pianoo.nl


