
Zorg dat minstens één duurzaam  
product structureel wordt aangekocht 
door het gemeentebestuur

Waarom deze uitdaging? 
Als lokaal bestuur heb je een belangrijke voorbeeldfunctie. Naast fair trade promoten en je 
 inwoners sensibiliseren over eerlijke handel en duurzaam aankoopgedrag, kan je als lokaal 
bestuur ook inzetten op interne duurzame beleidskeuzes door duurzame aankopen hoog op de 
agenda te plaatsen. Practice what you preach, zeg maar. 

Als lokaal bestuur heb je daarnaast ook wel wat middelen om de juiste richting aan te geven.  
Het budget binnen de overheid dat besteed kan worden aan aankopen en overheidsopdrachten 
ligt vaak hoger dan het budget dat beschikbaar is voor de beleidswerking. De aankopen binnen 
een overheid zijn een middel om de beleidsdoelstellingen te bereiken. Maak gebruik van de 
overheidsopdrachten en raamcontracten om producenten te stimuleren in te zetten op het 
 verduurzamen van hun geleverde producten. 

Bij een duurzaam product houden we rekening met de impact op het milieu en het klimaat en  
op de mens. Overbodige kilometers en gebruik van schadelijke stoffen wordt vermeden, de 
producten worden op een energie-efficiënte wijze geproduceerd, en het welzijn van dieren en 
mensen staat centraal. Er is ook aandacht voor recyclage en het circulaire aspect van het product. 

Fair Trade is een mooi voorbeeld van duurzame producten die door lokale besturen aangekocht 
worden. De meeste lokale besturen zullen al fairtradekoffie drinken en misschien zelfs 
 fairtradethee. Zeker als officiële FairTradeGemeente, want dat is een van de criteria om de titel te 
behalen. Maar misschien zit er wel iets meer in? Ook andere producten, zoals textiel, ICT, hout en 
papier of schoonmaakproducten hebben duurzame en niet-duurzame varianten. Jullie worden 
zeker niet beperkt tot producten met het Fairtrade label. We vragen wel om aan te tonen welke 
duurzaamheidscriteria opgenomen werden. 

Opgepast, het gaat hier over een structurele aankoop en dus niet over het eenmalig aankopen 
van een duurzaam product. 
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Ingrediënten voor een geslaagde uitdaging
• In deze gids van Oxfam-Wereldwinkels vind je inspiratie om producten met een Fair Trade label 

aan te kopen
• Deze gids van de Provincie Oost-Vlaanderen toont concrete voorbeelden van duurzame 

 aankoopdossiers. 
• Bekijk samen met andere interne diensten, zoals de milieudienst, de aankoopdienst, enzovoort 

hoe je dit kan aanpakken
• Op deze website vind je een overzicht van duurzaamheidslabels 
• Laat je inwoners zeker weten welke producten allemaal duurzaam worden aangekocht
• Vind ook informatie en inspiratie op:
 · Schone Kleren
 · FairTradeGemeente
 · MVO Vlaanderen
• Nog een communicatietip: Deel de activiteit op de gemeentelijke Facebookpagina en tag de 

Provincie Oost-Vlaanderen (@Provincie.Oostvlaanderen).
• …

Concrete voorbeelden
• Toolbox van Stad Gent – Sociaal verantwoorde werkkledij:  https://stad.gent/sites/default/files/

article/documents/20180412_PU_ToolboxSocVerWerkkledij_1204.pdf
• Schone kleren in Stad Sint-Niklaas:  

https://www.cleanekleren.be/blog/sint-niklaas-wordt-volledig-clean 
• De Provincie Oost-Vlaanderen verduurzaamde haar aankoopcriteria voor de aankoop van  

ICT materialen
• Nazareth geeft nu fairtrade chocolade als Sinterklaasgeschenkje
• Wachtebeke koopt duurzame speeltoestellen aan voor de aanleg van speelpleintjes 

Vragen?
Contacteer het Team Mondiale Solidariteit van de Provincie Oost-Vlaanderen:  
mondialesolidariteit@oost-vlaanderen.be 

https://drive.google.com/file/d/1o4xMzjpBf5BAmGUDJkMYVrbQTrgSdBaE/view
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/11f08804-da69-4834-969f-d569b999e8c2/Brochure%20Aankopen%20met%20positieve%20impact.pdf
https://www.labelinfo.be/
http://www.schonekleren.be/
http://fairtradegemeenten.be/
https://www.mvovlaanderen.be/thema/duurzaam-aankopen
https://stad.gent/sites/default/files/article/documents/20180412_PU_ToolboxSocVerWerkkledij_1204.pdf
https://stad.gent/sites/default/files/article/documents/20180412_PU_ToolboxSocVerWerkkledij_1204.pdf
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