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Nationaal voorwoord
Deze norm is opgesteld door de internationale Technische Commissie ISO/PC 277 “Project Committee Sustainable purchasing”. Verdere details wat dat betreft worden verstrekt in het Voorwoord bij deze norm.
De internationale norm werd door het Bureau voor Normalisatie (NBN) ongewijzigd geregistreerd en
gepubliceerd als Belgische norm.
De Nederlandstalige versie van deze norm is opgesteld door het NEN.

Nederlands voorwoord (NEN)
Dit document bevat de vertaling in het Nederlands van ISO 20400:2017. De internationale norm heeft de
status van Nederlandse norm.
De Engelstalige term ‘sustainable procurement’ is in het Nederlands vertaald als ‘maatschappelijk
verantwoord inkopen (MVI)’. Duurzaam inkopen zou equivalent moeten zijn aan MVI, maar wordt in de
praktijk vaak gerelateerd aan de milieuaspecten. ISO 20400 omvat echter de bijdrage aan de drie
dimensies ‘mens, milieu en economie’ van duurzame ontwikkeling. Daarom is gekozen voor
maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI).
Door de bijdrage van de NEN-normcommissie sluit ISO 20400 goed aan bij de Nederlandse
inkooppraktijk en biedt hij concrete handvatten voor maatschappelijk verantwoord inkopen.
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Voorwoord
ISO (International Organization for Standardization) is een wereldwijde federatie van nationale normalisatieinstituten (de ISO-leden). Het voorbereidingswerk voor internationale normen wordt doorgaans uitgevoerd
door de technische commissies van ISO. Elk lid dat interesse heeft in een onderwerp waarvoor een
technische commissie is samengesteld, heeft recht op vertegenwoordiging in deze commissie. Ook
internationale organisaties, zowel overheidsinstanties als ngo’s, nemen in samenwerking met ISO deel aan
deze werkzaamheden. ISO werkt nauw samen met de International Electrotechnical Commission (IEC)
inzake alle elektrotechnische normalisatie.
De procedures die zijn gebruikt voor het ontwikkelen van dit document en die bedoeld zijn voor het verdere
onderhoud ervan, worden beschreven in deel 1 van de ISO/IEC-richtlijnen. Let met name op de
verschillende goedkeuringscriteria die nodig zijn voor de verschillende soorten ISO-documenten. Dit
document is opgesteld volgens de redactionele regels die in deel 2 van de ISO/IEC-richtlijnen zijn
opgenomen (zie www.iso.org/directives).
Er wordt gewezen op de mogelijkheid dat sommige elementen van dit document onderwerp zijn van
patentrechten. ISO is niet verantwoordelijk voor identificatie van dergelijke patentrechten. Nadere informatie
over eventuele patentrechten die zijn geïdentificeerd tijdens het ontwikkelen van het document, is te vinden
in de inleiding en/of de ISO-lijst met ontvangen patentverklaringen (zie www.iso.org/patents).
In dit document gebruikte handelsnamen zijn informatie die verstrekt wordt voor het gemak van gebruikers
en houden geen aanbeveling in.
Zie de volgende URL voor uitleg over de vrijwillige aard van normen, de betekenis van ISO-specifieke
termen en uitdrukkingen met betrekking tot conformiteitsbeoordeling en informatie over hoe ISO voldoet aan
de in de Technical Barriers to Trade (TBT) vervatte beginselen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO):
www.iso.org/iso/foreword.html.
Dit document is opgesteld door projectcommissie ISO/PC 277, ‘Sustainable procurement’.
Bij de ontwikkeling van dit document is rekening gehouden met ISO Guide 82 bij het adresseren van
duurzaamheidsonderwerpen.
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Inleiding
Elke organisatie heeft milieu-, maatschappelijke en economische effecten.
Inkoop is een krachtig instrument voor organisaties die zich verantwoordelijk wensen te gedragen en wensen
bij te dragen aan duurzame ontwikkeling en het bereiken van de doelen van de Verenigde Naties (VN) voor
duurzame ontwikkeling. Door duurzaamheid in inkoopbeleid en -praktijken, met inbegrip van
toeleveringsketens, te integreren kunnen organisaties risico’s (en kansen) voor duurzame milieu-,
maatschappelijke en economische ontwikkeling beheersen.
MVI vertegenwoordigt voor de organisatie een kans om meer waarde te bieden door de productiviteit te
verbeteren, waarde en prestaties te beoordelen, communicatie tussen opdrachtgevers, leveranciers en alle
stakeholders mogelijk te maken en innovatie aan te moedigen.
Dit document helpt organisaties aan hun verantwoordelijkheden op het gebied van duurzaamheid te voldoen
door inzicht te bieden in:
— wat MVI is;
— wat de duurzaamheidseffecten
inkoopactiviteiten:

en

overwegingen

zijn

voor

de

verschillende

aspecten

van

— beleid;
— strategie;
— organisatie;
— proces;
— hoe MVI geïmplementeerd kan worden.
Figuur 1 toont de structuur van dit document.
Dit document is van toepassing op elke organisatie, publiek of privaat, ongeacht grootte en locatie. Het is
bedoeld te worden begrepen door alle stakeholders die betrokken zijn bij of de invloed ondervinden van
inkoopbesluiten en -processen. Bij de implementatie van dit document wordt rekening gehouden met de
specifieke context en kenmerken van elke organisatie, en wordt de schaal van de toepassing van de
concepten aangepast aan de grootte van de organisatie. Als grote organisaties dit document invoeren,
bevordert dit kansen voor kleine en middelgrote organisaties in hun toeleveringsketens.
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Figuur 1 — Schematisch overzicht van de inhoud van ISO 20400
Hoofdstuk 4 biedt een overzicht van MVI. Het beschrijft de principes en kernthema’s van MVI en onderzoekt
waarom organisaties MVI uitvoeren. Het is belangrijk rekening te houden met het beheersen van risico’s
(inclusief kansen), het door middel van gepaste zorgvuldigheid aanpakken van negatieve effecten voor de
duurzaamheid, het vaststellen van prioriteiten, het uitoefenen van positieve invloed en het vermijden van
medeplichtigheid.
Hoofdstuk 5 biedt richtlijnen over hoe duurzaamheidsoverwegingen op strategisch niveau binnen de
inkooppraktijk van een organisatie behoren te worden geïntegreerd om te bewerkstelligen dat de intentie,
richting en belangrijkste duurzaamheidsprioriteiten van de organisatie worden gerealiseerd. Het is bedoeld
om de directie te ondersteunen bij het definiëren van een MVI-beleid en -strategie.
Hoofdstuk 6 beschrijft de organisatie-omstandigheden en managementtechnieken die nodig zijn om MVI
succesvol te implementeren en voortdurend te verbeteren. De organisatie ziet erop toe dat er sprake is van
de juiste omstandigheden en praktijken om voor het inkopen van goederen of diensten verantwoordelijke
personen te helpen duurzaamheidsoverwegingen in het inkoopproces te integreren.
Hoofdstuk 7 gaat in op het inkoopproces en is bedoeld voor personen die binnen hun organisatie
verantwoordelijk zijn voor de daadwerkelijke inkoop. Het is ook van belang voor personen in aanverwante
functies, aangezien hierin wordt beschreven hoe duurzaamheidsoverwegingen in bestaande
inkoopprocessen
worden
geïntegreerd.

vii

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 13 eerste pagina’s

NBN ISO 20400:2017

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 13 eerste pagina’s

NBN ISO 20400:2017

Maatschappelijk verantwoord inkopen – Richtlijn
1 Onderwerp en toepassingsgebied
Dit document biedt richtlijnen aan organisaties, ongeacht hun activiteit of grootte, die duurzaamheid binnen
inkoop integreren, zoals beschreven in ISO 26000. Het is bedoeld voor stakeholders die betrokken zijn bij
inkoopbesluiten en -processen of er de invloed van ondervinden.

2 Normatieve verwijzingen
Dit document bevat geen normatieve verwijzingen.

3 Termen en definities
Voor de toepassing van dit document zijn de volgende termen en definities van toepassing.
ISO en IEC houden op de volgende URL’s terminologische databases bij voor toepassing in normen:
— het online browserplatform van ISO: beschikbaar op http://www.iso.org/obp;
— Electropedia van IEC: beschikbaar op http://www.electropedia.org/.
3.1
circulaire economie
economie die op herstel gericht en regeneratief van ontwerp is, en die erop gericht is dat producten,
componenten en materialen te allen tijde hun hoogst mogelijke bruikbaarheid en waarde behouden, waarbij
onderscheid wordt gemaakt tussen technische en biologische cycli
[BRON: Gebaseerd op Ellen MacArthur Foundation [24]]
3.2
passend werk
werk dat wordt verricht onder omstandigheden van vrijheid, rechtvaardigheid, veiligheid en menselijke
waardigheid
[BRON: Gebaseerd op ISO 26000:2010, 6.4.1.1, Box 8]

3.3
gepaste zorgvuldigheid
‘due diligence’
proces waarmee organisaties (3.16) hun feitelijke en mogelijke nadelige effecten proactief identificeren,
beoordelen, voorkomen, beperken en er rekenschap van afleggen, als integraal onderdeel van
besluitvorming en risicomanagement (3.22)
3.4
milieukeurmerk
bewering die de milieuaspecten van goederen (3.7) of diensten (3.23) aangeeft
Opmerking 1 bij de term: Een milieukeurmerk of -verklaring kan onder andere de vorm hebben van een stelling, symbool
of grafische afbeelding op een product of verpakkingsetiket, in productliteratuur, in technische bulletins, in reclame of in
publiciteit.

[BRON: ISO 14020:2000, 2.1, aangepast – De alternatieve term ‘milieuverklaring’ is verwijderd, en de
woorden ‘product of dienst’ zijn vervangen door ‘goederen of diensten’ in de definitie]
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