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Schrijven van het
lastenboek



Algemene principes

1a) Voorzie een breed aanbod aan producten. Laat aankoop via 
catalogus toe (maar geef niet iedereen toegang om de aankoop 
van niet ecologische producten te vermijden)

1b) Verbied niet-ecologische producten en/of producten die niet bij 
uw imago passen

2) Vraag naar stalen ter controle van de kwaliteit van de goodies. 
Hou deze stalen zorgvuldig bij.

3) Vermijd producten met een korte levensduur: kartonnen pen

 



Verbieden van bepaalde producten

– Plastic wegwerpproducten

– Producten op basis van wegwerpbatterijen waarvoor 
alternatieven bestaan

– Papierproducten niet gemaakt uit gerecycleerd papier

– Producten met een nutteloze verpakking

 



Stimuleer de aankoop van duurzame 
producten

– Per definitie ecologische producten / producten die 
ecologisch gedrag stimuleren

– Diensten i.p.v. producten: cadeaubon etentje, ...

– Duurzame variant van een klassiek product

• Ecolabel of fair trade label

• Energiezuinige producten

• Producten uit (lokale) sociale economie

• Gerecycleerde producten

 



Per definitie ecologische producten

 



Duurzame diensten i.p.v. producten

 



Duurzame variant van een klassiek 
product

Producten met Ecolabel

– Polo, t-shirt, draagtas, handdoeken ...: label GOTS

– Voeding met bio/fair trade label

– USB-sticks, potloden, … uit hout: FSC/PEFC label

– Papierwaren/schrijfmateriaal : blauer Engel (gerecycleerd), EU 
Ecolabel, Nordic Swan

– Cosmetica: Natrue, EU Ecolabel, Cosmos, Ecocert, ... 
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http://www.infolabel.be/


Duurzame variant van een klassiek 
product

Energiezuinige producten

– Horloge zonder batterijen

– Opwindbare zaklampen

– Producten op zonne- en windenergie 

– LED-lampen

– ...

 



Duurzame variant van een klassiek 
product

Producten uit sociale economie

– Cadeaumanden voeding

– Draagtassen (zie volgende presentatie)

– Tuinproducten (ferme nos pilifs)

– ...

Meer informatie op www.socialeeconomie.be 

                               www.saw-b.be 

 

http://www.socialeeconomie.be/
http://www.saw-b.be/


Duurzame variant van een klassiek 
product

Producten uit gerecycleerd materiaal

– Paraplu, USB stick, balpennen, badgehangers, ...

– Voeding op basis van overschotten

– Papierwaren

– laptoptassen, kledij, ... uit PET-flessen

– Composteerbare producten/verpakkingen

 



Formulering

Verwijs zoveel mogelijk naar labels, normen, …

Zorg voor een goede omschrijving van het product of dienst dat u 
wenst

Vermijd vage termen zoals milieuvriendelijke, ecologisch, …

 



Zoek de fouten

T-shirt met het GOTS label (of gelijkwaardig)

Natuurlijke zaden voor wilde bloemen

Geschenkmand met ecologische voedingsmiddelen

Balpen uit gerecycleerd materiaal

 

 



Communicatie

Vraag naar een boodschap op de goodies:

– gemaakt uit 80% gerecycleerd plastic

– uit biologisch katoen

– ... 

Vraag steeds jaarlijkse statistieken van het aantal aangekochte 
producten op. Dit helpt de volgende opdracht voor te bereiden.

 



Voorzie opties bij langdurige contracten

Voeg de onderstaande clausule:

De opdrachtnemer mag jaarlijks voorstellen een reeks van nieuwe 
producten aan de catalogus toe te voegen. Enkel na toelating van 
de opdrachtgever, kunnen deze producten aan de catalogus 
worden toegevoegd.
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Controle: gunning en 
uitvoeringsvoorwaarden

Controle
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Gunningscriteria

1. Prijs

2. Kwaliteit van de producten (vraag stalen op en test de kwaliteit 
of verwijs naar internationale normen). Werk met een jury voor 
het geven van de score. 

Levertermijn is GEEN gunningscriterium. Vermeld de gewenste 
levertijd in het lastenboek.

Rmeld
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Controle/opvolging

Vraag steeds stalen op en houd deze bij. Bij twijfel vergelijk de 
leveringen met de stalen.

Vraag naar certificaten, Ecolabels, erkenningen sociale 
economie voor de aangeleverde producten

Beperk de catalogus tot duurzame producten (nieuwe producten 
mogen enkel worden toegevoegd na uitdrukkelijke toelating) 

 



Conclusies



Conclusies

Geef duidelijk aan welke producten u niet wenst

Maak een keuze voor producten/diensten die bij uw imago 
passen

Integreer per product duurzaamheidscriteria

Let op dat er geen niet-duurzame producten via de 
catalogus worden aangekocht.
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