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Betreft Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Geachte bestuurder,

Met deze brief nodig ik u graag uit voor de ondertekening van het Manifest
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) op 8 december 2016. De
ondertekening vindt plaats van 9.50u tot 1O.45u te Den Haag in de New World
Campus.

Op 9 september 2016 stuurde ik u een oproep om mee te denken over de
invulling van onze gezamenlijke ambities op het gebied van MVI teneinde deze
vast te leggen in een Manifest MVI. U heeft hier in groten getale gehoor aan
gegeven. Dankzij uw constructieve bijdrage is het gelukt om tot een gezamenlijk
Manifest MVI te komen. Bijgevoegd vindt u het resultaat: een Manifest MVI voor
én door overheden. Graag onderteken ik dit Manifest samen met u op 8 december
aanstaande. De bestuurlijke ondertekening is tevens de start van de landelijke
MVI-dag (http://www.mvicongres.nl).

Met dit Manifest laten we zien waar wij als overheden voor staan:
. Wij vinden het belangrijk om duurzame innovaties en Maatschappelijk

Verantwoord Ondernemen door marktpartijen te stimuleren via ons
inkoopbeleid en opdrachtgeverschap.

. We laten de markt weten dat MVI in toenemende mate leidend zal zijn in onze
inkoopprocessen.

. We geven het signaal aan de samenleving dat wij onze voorbeeldrol als
overheid serieus nemen.

. We geven het signaal aan onze eigen organisaties dat we hen willen
meenemen in een toekomstgerichte werkwijze en inkoopcultuur.

. We geven een signaal aan elkaar dat we deze uitdaging samen aangaan.

In het Manifest MVI spreken wij af dat wij (gemeenten, waterschappen,
provincies, organisaties & instellingen die belast zijn met de uitvoering van
publieke taken en Rijksoverheid) een actieplan MVI voor onze eigen organisatie
gaan formuleren. Hierin maken we de doelstellingen voor onze eigen organisatie
concreet en vertalen deze naar onze eigen organisatie en inkooppraktijk. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan de rolverdeling tussen bestuurder,
opdrachtgever/budgethouder en inkoper. MVI is namelijk niet alleen van de
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inkopers, maar van de hele organisatie. De bijgevoegde Handreiking MVI kan u Directoraat-Generaa

helpen bij het opstellen van uw actieplan. Milieu en Internationaal
Directie Duurzaamheid

Het Manifest MVI is een startpunt van een gezamenlijk proces en een lerend Ons kenmerk
netwerk. Wat we met elkaar afspreken, gaan we ook waar maken: dit volgen we IENM/BSK-2016/223159

via een benchmark enrnonitor en een jaarlijkse MVI-dag.

MVI is ook leren van elkaars ervaringen. Om die reden wordt u via het Manifest
ook gevraagd om u in te spannen uw kennis en ervaringen met andere overheden
te delen. En andersom hoeft u natuurlijk niet zelf opnieuw het wiel uit te vinden
en kunt u baat hebben bij de ervaringen van andere overheden.

Met de ondertekening van het Manifest committeert de Rijksoverheid zich aan de
ondersteuning van medeoverheden bij de uitvoering hiervan, Dat doet zij onder
andere via onderhoud van bestaande instrumenten, de ontwikkeling van nieuwe
praktijkgerichte instrumenten, het opzetten van een benchmark, de organisatie
van een jaarlijkse MVI-dag en het organiseren van een informeel lerend netwerk
voor overheden. In mijn brief aan de Tweede Kamer van 7 juli1 kondigde ik al aan
dat er een Expertpool voor overheden wordt ingericht die gerichte ondersteuning
aan individuele overheden biedt, bijvoorbeeld bij het formuleren van MVI-ambities
en de vertaling hiervan naar inkoopkaders of het ondersteunen bij het
aanbesteden op basis van levensduurkosten in plaats van aanschafprijs. Deze
Expertpool gaat in november van start. Meer informatie kunt u binnenkort vinden
op https://www.pianoo.nl.

Wilt u uiterlijk 1 december aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
(postbusMVI@minienm.nl) doorgeven of u op 8 december aanwezig zult zijn
om het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen te ondertekenen?

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

Sharon A.M. Dijksma

1 https ://wwwrijksoverheid .nl/documenten/kamerstukken/2016/07/07/VOOrtgang
uitvoeri ng - plan vanaanpakmaatschappelijk-verantwoord-inkopen
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