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Amsterdam, 28 februari 2008 
 
Geachte minister Donner, 
 
Wij danken u voor uw reactie van 4 december jl. op onze brief van 19 september 2007 over het 
onderwerp duurzaam inkopen en -aanbesteden. 
 
Uw reactie stelt ons echter niet alleen teleur maar bevreemdt ons ook, met name omdat uw 
opmerkingen niet in overeenstemming lijken te zijn met de ambitieuze doelstellingen zoals die door de 
Tweede Kamer en vervolgens het kabinet zijn geformuleerd. U schrijft over onze hoge verwachtingen 
ten aanzien van de rol van de overheid als inkoper, maar laat ons – ‘vooruitlopend op de 
besluitvorming’ – weten dat deze rol ‘beperkt zal zijn’.   
In de Kabinetsvisie MVO 2008 – 2011 van 13 december jl. lezen we over de ‘ambitieuze doelstelling’ 
van dit kabinet voor duurzaam inkopen: ‘in 2010 zijn 100% van de inkopen van de rijksoverheid 
duurzaam’ en ‘ook andere overheden hebben in het kader van dit programma ambitieuze 
doelstellingen.’ Dit is precies wat de Tweede Kamer in een breed ondersteunde motie enkele jaren 
geleden heeft gevraagd. Bovengenoemde Kabinetsvisie voegt daar nu aan toe dat de vast te stellen 
productcriteria ‘qua duurzaamheid zo ambitieus zijn dat een betekenisvolle verschuiving in de markt 
teweeg wordt gebracht’. Dat geldt ook voor de sociale criteria. 
 
Hoewel leveranciers aan de overheid inderdaad een belangrijke rol hebben te spelen bij de 
handhaving van sociale normen en de bewijslast daarvan, heeft de overheid voortvloeiend uit 
bovenstaande doelstelling ook zelf een belangrijke rol te spelen. Dat geldt met name in situaties van 
soms complexe internationale ketens waarin zelfs fundamentele arbeidsnormen (en overigens ook 
milieunormen) op grote schaal worden geschonden. Wij denken daarbij aan productketens als ICT, 
hout, natuursteen en graniet, kleding en aan voedingsproducten als koffie en thee. Om verantwoord 
inkopen door inkopers mogelijk te maken én om haar ambitieuze doelstelling van 
‘resultaatsverplichting’ te realiseren zal de overheid ook zelf een actieve rol moeten spelen. Het (laten) 
doen van onderzoek naar arbeidsomstandigheden in een aantal cruciale ‘risicosectoren’ voor de 
inkoop door de overheid is een van de goed uitvoerbare maatregelen die daaraan een bijdrage 
kunnen leveren. 
 
U hebt, zoals wij ook zelf stelden, formeel gelijk dat er voor de ICT-sector nog geen precieze criteria 
zijn geformuleerd. Wel zijn inmiddels, volgens antwoorden op recente vragen van de Tweede Kamer, 
beleidsmatig de sociale criteria voor duurzaam inkopen vastgesteld.  
Wij blijven van mening dat deze gebruikt (hadden) kunnen worden voor gericht onderzoek, voor 
gesprekken over de resultaten op de kortst mogelijke termijn, maar zeker na de eerste tweejaarlijkse 
fase om afspraken te maken over uitvoering van sociale- en milieucriteria. Dit had een geweldige 
impuls kunnen geven aan de duurzaamheidpraktijk van alle ICT-bedrijven die aan de overheid (willen) 
leveren.  
 
Bijgesloten vind u een brief die de werkgroep duurzaam inkopen van het MVO Platform vandaag over 
dit onderwerp aan de Tweede Kamer heeft gestuurd in verband met het Algemeen Overleg over 
duurzaam inkopen op 5 maart a.s.  
 
Een kopie van deze brief zenden wij aan voorzitter en leden van de Vaste Commissie van 
Economische Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
 
 
Hoogachtend,  
Namens het MVO Platform,  
 
Gemma Crijns en Gerard Oonk  


