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Waarom Maatschappelijk Verantwoord Inkopen bij Defensie? 
  
 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is een effectief instrument om CO2-
uitstoot, milieu-impact en grondstoffengebruik te helpen reduceren, om een 
inclusieve arbeidsmarkt te realiseren en om misstanden voor mens en milieu aan te 
pakken in internationale ketens. Deze maatschappelijke doelen zijn voor het Rijk niet 
langer een bijzaak van het inkoopproces, maar juist de hoofdzaak. De politieke 
ambities om door te gaan met dit beleid zijn groot, waarbij vanaf nu behalve inkoop 
nadrukkelijk ook goed opdrachtgeverschap wordt opgepakt.1 
 
DOELEN VAN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN 

 
Het doel van MVI is om de inkoopkracht van alle overheden (en andere inkopende partijen) zoveel 
mogelijk in te zetten voor het realiseren van onze maatschappelijke doelen in het fysieke en het sociale 
domein. Wereldwijd worden daar de de SDG’s (Sustainable Development Goals2of Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen) voor gebruikt. Dit  zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te 
maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties 
(VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties  
en individuen.  
 
Hieronder wordt aangegeven hoe  de maatschappelijke doelen in het rijksbeleid samenhangen met de 
SDG’s en meer specifiek: wat dat betekent voor Defensie. 
 

Vrede en veiligheid 
 

De missie van Defensie is te beschermen wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen 
Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en 
ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de 
wereld. Inkoop bij Defensie draagt op een klantgerichte, doeltreffende, slagvaardige en 
kostenbewuste manier bij aan de realisatie van deze missie. 

 
Deze SDG  heeft dan ook een nauwe relatie met onze missie. Zonder vrede, veiligheid en rechtvaardigheid is 
bijna geen ontwikkeling mogelijk. 
Bevorder daarom vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker 
toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open 
instellingen. Veiligheid en rechtvaardigheid zorgen voor ontwikkeling, en andersom. Ze versterken elkaar. 
 
Een aantal andere SDG’s draagt sterk bij aan het bereiken van onze missie. In het inkoopbeleid van Defensie 
worden dan ook vier thema’s geprioriteerd. Dit zijn Circulair en klimaatvriendelijk inkopen, Stimuleren van 
ketenverantwoordelijkheid van bedrijven en Innovatie. Deze vier worden daarom hieronder als eerste 
besproken. Daarna volgen de andere SDG’s die in het Rijksinkoopbeleid worden genoemd. 

 
 

  

                                                           
1 Zie Opdrachtgeven met ambitie, inkopen met impact’ 
2 Zie SDG Nederland  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/01/22/bijlage-nationaal-plan-maatschappelijk-verantwoord-inkopen-2021-2025
https://www.sdgnederland.nl/sdgs/
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PRIORITAIRE THEMA’S VOOR DE INKOOP BIJ DEFENSIE 

 
Circulair en klimaatvriendelijk inkopen 
 

         
 

  
 
Circulair inkopen is een belangrijk instrument om de circulaire economie aan te jagen. Door circulaire 
producten te kopen (die hergebruikte materialen bevatten, reparabel zijn, etc.) en daarbij oog te hebben voor 
de gebruiksfase (langere levensduur, reparatie) en de einde-levensfase (hergebruik, recycling) kunnen veel 
primaire grondstoffen en CO2-uitstoot worden bespaard.  
 
Het op grote schaal verbruiken van natuurlijke hulpbronnen en/of het vervuilen van natuurlijke hulpbronnen, 
bijvoorbeeld door het dumpen van grote hoeveelheden plastic in oceanen, kan een belangrijke factor zijn in 
het ontstaan van (gewapende) conflicten. 
 
Sommige producten zijn niet circulair, maar wel goed voor het klimaat, zoals duurzame energie, elektrisch 
vervoer of het vervangen van dierlijk eiwit door plantaardige eiwitten in de catering. De inzet 
hierop wordt klimaatvriendelijk inkopen genoemd. 
 
Binnen het thema duurzame energie draait het vooral om het terugdringen van het fossiele 
brandstoffenverbruik. Dat terugdringen is belangrijk omdat de afhankelijkheid daarvan voor Defensie een 
kwetsbaarheid oplevert. Brandstoftransporten in missiegebieden vormen een groot veiligheidsrisico en de 
afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen vormt een risico voor de materiële gereedheid en 
inzetbaarheid. 
 

Stimuleren van ketenverantwoordelijkheid van bedrijven .  
 

          
Dat betekent het voorkomen of aanpakken van misstanden op het gebied van arbeidsomstandigheden, 
mensenrechten en milieu conform de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (thema 
internationale sociale voorwaarden of ISV).  
 
De doelstelling van de internationale sociale voorwaarden sluit nauw aan bij de hoofdtaken van Defensie. Met 
deze voorwaarden wordt getracht om de mensenrechtensituatie en arbeidsomstandigheden in het 
buitenland te verbeteren. Het verbeteren daarvan kan een rol spelen in het voorkomen van (gewapende) 
conflicten. Een aspect waar ook vaak de operationele inzet van Defensie op gericht is. 

 
  



Directie Inkoop/KT maart 2021 3 
 

Innovatiegericht inkopen 
De overheid kan haar eigen inkoopkracht inzetten voor de ontwikkeling en toepassing van innovaties 
die nodig zijn voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.  
 
De aanschaf van innovaties door overheidsinstanties is een middel om de economie te ondersteunen 
door bepaalde producten van een noodzakelijke eerste afzetmarkt te voorzien en daarmee de 
overlevingskansen van het product te vergroten en/of doorontwikkeling mogelijk te maken. Voor 
Defensie is de aanschaf van innovaties ook van belang om de (technologische) voorsprong die zij heeft 
te behouden en, voor zover mogelijk, verder uit te bouwen. 

 
De meest bekende vormen van innovatiegericht inkopen zijn SBIR (Small Business Innovation Research) 
en het Innovatie Partnerschap. Bij SBIR daagt de overheid ondernemers uit om met innovatieve 
producten en diensten te komen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. De overheid is daarbij 
zelf ook een potentiële afnemer (‘launching customer’) van de ontwikkelde producten. Met het 
innovatiepartnerschap kan een aanbestedende dienst samen met een of meerdere ondernemingen een 
innovatief product ontwikkelen en na een succesvolle ontwikkelfase direct overgaan tot de aankoop 
daarvan in één procedure. 

 
OVERIGE RIJKSBREDE THEMA’S 

 
Stimuleren van arbeidsparticipatie  
 

Het stimuleren van arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
(social return) in lijn met het streven naar een diverse en inclusieve samenleving. Sociaal 
inkopen is een belangrijk instrument voor overheden om mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt, perspectief te bieden op 
werk. 

 
Stimuleren van een diverse en inclusieve samenleving en bedrijfsleven 
  

In een diverse en inclusieve samenleving wordt iedereen behandeld en beoordeeld op 
wat ze kunnen en niet op wie ze zijn, van wie ze houden, waar ze vandaan komen of wat 
ze geloven. Een inclusieve werkgever is een organisatie die zo goed mogelijk gebruik 
maakt van de diverse talenten en vermogens op de arbeidsmarkt. In een inclusieve 
werkomgeving komen alle (toekomstige) werknemers tot hun recht, ongeacht hun 

arbeidsvermogen, leeftijd, levensfase, functieverblijfsduur, geslacht, seksuele voorkeur, culturele 
achtergrond of herkomst. 

 
Tegengaan van klimaatverandering 
 

Ieder land op ieder continent heeft te maken met klimaatverandering. De opwarming 
van de aarde heeft nu al invloed op het dagelijks leven en het inkomen van miljoenen 
mensen wereldwijd en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. 
 

 
 
Tegengaan van milieuverontreiniging  

 
Naast klimaat spelen diverse andere milieuthema’s zoals stikstofuitstoot, 
luchtverontreiniging, gebruik van schadelijke stoffen en pesticiden, 
mede ter bescherming van de biodiversiteit. Ook het tegengaan van 
voedselverspilling en het verminderen van watergebruik en 
energiegebruik vallen hieronder. Deze thema’s worden met name 

geborgd in de MVI-criteria. 


