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Fair ICT Flanders

SPECIFIEKE DOELSTELLING
Concrete stappen zijn ondernomen om 
een Fair en circulair ICT aankoopbeleid te 
bereiken in Vlaanderen door bedrijven, 
steden, provincies en gemeenten en 
hogeronderwijsinstellingen.

ALGEMENE DOELSTELLING
De werk-en leefomstandigheden van 
arbeiders en lokale gemeenschappen in 
de mijnbouw en ICT-productiesector zijn 
verbeterd.

Gefinancierd door de Vlaamse Overheid

fairictflanders.be

http://www.fairictflanders.be/
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Aankoop als hefboom

o Aankoop is maar 1 onderdeel van een breder beleid 

o Groot potentieel

o Maatschappelijk verantwoorde vs circulaire/duurzame aankoop: met elk eigen 
tools en    benadering 

o Aankoopproces in private sector ≠ EN ≈ publieke sector 
o Wetgeving Overheidsopdrachten

o Eisen – stimuleren – sensibiliseren  

o Link met vnl SDG 12



6 grote aanbevelingen*

1. Geef als aankoper een duidelijk signaal aan de ICT –markt dat u 
meer faire en circulaire ICT wil & bundel de koopkracht. 

2. Werk een intern plan van aanpak uit, met aandacht voor fair & 
circulair.

3. Ga in continue dialoog met de markt.

4. Start met een behoeftebepaling & probeer uw behoeften 
functioneel te beschrijven. 

5. De grootste impact zit in de productiefase, in mindere mate in de 
consumptiefase. De beste ‘strategie’ is daarom om de levensduur 
van toestellen te verlengen.

6. Ga er niet van uit dat leasing, digitalisatie en ‘cloud-services’ altijd 
de beste oplossing zijn. 

(* die aankopers kunnen meenemen als inspiratie)



#1 - Gebruik & bundel koopkracht

◦ De ICT sector is een internationale keten 
◦ Gedomineerd door een handvol grote spelers 

◦ Weinig echt duurzame alternatieven

◦ Geef een eenduidig signaal aan de ICT-markt 

◦ Combineer sociale & circulaire!

◦ Bundel uw koopkracht met andere aankopers
◦ Initiatieven: 

◦ Electronics Watch 

◦ Leernetwerk Fair ICT Flanders – fairictflanders.be

◦ https://procuraplus.org/interest-groups/srpp/

◦ Sustainable Procurement forum : sustainable-procurement.org

◦ Arctic https://arctic-alliance.com

fairictflanders.be
https://procuraplus.org/interest-groups/srpp/
https://arctic-alliance.com/


#2 – Werk een intern 
plan van aanpak uit

o Sta eerst stil bij impact en 
aankoopstrategieën

o Prioriseer

o Creëer intern draagvlak!

o Werk met quick wins & een 
langetermijnvisie 

o Op maat van de organisatie, probeer toch 
te bundelen



#2 – Werk een intern plan van aanpak uit (2)

o Prioriseer - Welke impacten zijn strategisch van belang?

o Marktmaturiteit



#2 – Werk een intern plan van 
aanpak uit (3)

Wat wil je verifiëren? keten/ leverancier / product /...

Verschillende opties: 
o Eigen selectie criteria
o Gebruik eco-labels of standaarden
o Toevoegen mensenrechtenclausules aan bestek
o Codes of Conduct
o Affilieren met Electronics Watch
o ....

Bredere benadering: Gepaste Zorgvuldigheid (‘Due Diligence’)



#3 – Start continue dialoog

o Met de markt/(potentiële) leverancier

o Niet enkel bij het in de markt zetten van een bestek, maar 
ook ervoor en erna. 

o Opvolging van bv. mensenrechtenclausules

o Transparantie in de keten verkrijgen

o Rol van ‘Due Diligence’
o Gedegen begrip van risico’s 

o gepaste maatregelen 

o Opvolging in dialoog met leveranciers en andere 
stakeholders

o Transparante communicatie 



#4 – Doe een behoefteanalyse



#5 – Verleng de levensduur van ICT hardware

Bron: CATAPA, gebaseerd op TCO Certified, 2020

Verleng levensduur via 1) aankoopbeleid (bv. via criteria voor repareerbaarheid van toestellen & 2) 
gebruiksbeleid. 



#5 – Verleng de levensduur van ICT hardware (2)

“Oudere toestellen langer gebruiken is altijd te
verkiezen boven het aankopen van nieuwe, 

energiezuinigere toestellen.”

Bron: EEB (2019) Coolproducts don’t cost the earth - full report. Bron: TCO Certified, 2020



#5 – Verleng de 
levensduur van ICT 

hardware (3)

o Circulair gebruik van ICT 
hardware in de organisatie



#6 – Leasing, digitalisatie en ‘cloud-services’

o ...zijn niet altijd de 
beste oplossing

o Achter de ‘cloud’ 
zit heel veel 
hardware...

Leasing
o Arbeidsrechten 
o Gevaar op e-waste 

dumping



Inspiratie & tools

Heel wat inspiratiebronnen, maar toch relatief weinig concrete actie...

Richtinggevende documenten:

o Handleiding: Duurzaamheidsoverwegingen bij overheidsopdrachten; 
o www.bondbeterleefmilieu.be/clausules-standaardbestek-circulaire-ict; 
o How to procure Fair ICT?;
o www.mvicriteria.nl/
o EU GPP criteria voor ICT; 
o Gids duurzame aankopen;
o procuraplus.org/interest-groups/srpp/; 
o sustainable-procurement.org/tools-and-guidance/; 
o Doelstellingen en strategieën voor circulaire aankopers;
o ....

Belang van delen van richtlijnen, bestekken, ervaringen en voorbeelden



Vragen?

o Deel voorbeeldbestekken & 
documenteer (goede) 
voorbeelden -> presentatie 
Provincie Antwerpen

o We zijn nog op zoek 1 privaat 
bedrijf als pilootorganisatie!

o Fair ICT Awards ( meer info: 
fairictflanders.be/fairictawards)

o Meer info 
fairictflanders.be/toolbox & 
fairictflanders.be/leernetwerk
www.catapa.be

o Mail: kim.claes@catapa.be 

BEDANKT!


