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D10 Een voorbeeldrol voor de Rijksoverheid 
De Rijksoverheid wil met het eigen handelen een bijdrage leveren aan de verduurzaming van 
Nederland. Door in de eigen bedrijfsvoering en inkoop duurzame oplossingen toe te passen en 
andere overheden te ondersteunen en stimuleren dit ook te doen, wil de Rijksorganisatie 
bijdragen aan de duurzame transitie van Nederland. 
 
Rijkspartijen spreken het volgende af: 
a. Als bijdrage aan het klimaatakkoord werkt het Rijk toe naar een klimaatneutrale 

bedrijfsvoering in 2030. 
b. Het Rijk besteedt extra aandacht aan het verduurzamen van het eigen wagenpark en 

mobiliteit (waaronder de Rijksrederij), terugdringen van het eigen energieverbruik en de 
verduurzaming van het vastgoed, duurzame opdrachten voor de grond-, weg- en 
waterbouw, klimaatvriendelijke consumptie in de catering en duurzame ICT. 

c. In 2030 beschikt de kantorenportefeuille van het Rijk over gemiddeld label A. 
d. In 2030 is het gasverbruik van het Rijk met 30% afgenomen en voor minimaal 50% 

afkomstig van hernieuwbare bronnen. 
e. In 2030 is de elektriciteit die door de Rijksoverheid wordt gebruikt 100% hernieuwbaar en 

is het energieverbruik van de kantoren met 50% gereduceerd ten opzichte van 2008 . 
f. De Rijksoverheid halveert in 2030 de uitstoot van haar zakelijke mobiliteit. Daarnaast 

heeft de Rijksoverheid het doel gesteld dat het wagenpark in 2020 voor 20% uit zero-
emissie voertuigen bestaat en in 2028 volledig zero emissie is. Om deze doelen te 
realiseren zal de Rijksoverheid onder meer een project starten gericht op autodelen, 
initiatief nemen bij de ontwikkeling van logistieke hubs op plekken waar er een 
concentratie van Rijksvastgoed is en haar personeelsregelingen inzetten om duurzame 
mobiliteit te stimuleren. 

g. De Rijksoverheid stelt, waar mogelijk, de gronden die in haart bezit zijn beschikbaar voor 
de klimaatopgave, in het bijzonder voor hernieuwbare energie en voor het vastleggen van 
koolstof.  

 
Ten aanzien van het circulair gebruik van grondstoffen spreken Rijkspartijen het 
volgende af: 
h. Het rijk draag door circulair grondstoffengebruik bij aan het realiseren van de 

klimaatopgave van verschillende sectoren. 
i. De Rijksoverheid stimuleert circulair grondstoffengebruik via aanbestedingen gericht op 

hergebruik en substitutie van (niet-hernieuwbare door hernieuwbare) grondstoffen en 
innovatieve productiemethoden. 

j. De Rijksoverheid zet via zijn opdrachten ook nadrukkelijk in op verduurzaming en 
innovaties in de GWW, aangezien het Rijk daar met andere overheden een stevige rol 
heeft in de markt (100% overheidsinkoop). 

k. De Rijksoverheid spreekt uit dat in 2023 tien van de inkoopcategorieën (zoals 
bedrijfskleding, kantoorinrichting en ICT hardware) van de Rijksoverheid circulair zijn. 

l. In 2030 wordt de kantorenportefeuille circulair beheerd . 
m. De Rijksoverheid verbreedt proefprojecten (bijv. over CO2-schaduwbeprijzing) en 

ontwikkelt deze door.  
 

Voor de organisatie van het Rijk spreken Rijkspartijen daarom het volgende af:  
n. Voor de gehele Rijksinkoop wordt in overleg met de departementen een strategische 

inkoopagenda opgesteld.  
o. De departementen worden gevraagd de Rijksbrede (transitie)doelen te vertalen naar 

doelen voor het eigen departement / uitvoerend organisatieonderdeel. 
 
Om de voorbeeldfunctie van de Rijksoverheid expliciet te maken en anderen daar in mee te 
nemen, spreken Rijkspartijen het volgende af: 
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p. Het verduurzamen van de bedrijfsvoering en inkoop van de Rijksoverheid is niet alleen 
gericht op het verkleinen van de eigen voetafdruk. 

q. De Rijksoverheid ondersteunt andere overheden om de bedrijfsvoering en inkoop te 
verduurzamen. Daarmee zet de Rijksoverheid er op in dat er vanuit de inkoopkracht van 
73 miljard euro door de gehele overheid een bijdrage wordt geleverd aan de 
maatschappelijke transities. Dat doet het Rijk door professionalisering inkoop, 
kennisverspreiding over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Opdrachtgeverschap 
vanuit het MVI loket en monitoring. 

r. De Rijksoverheid ondersteunt andere overheden om klimaatneutraal en circulair in te 
kunnen kopen. De Rijksoverheid neemt het initiatief om met andere overheden voor de 
acht meest impactvolle inkoopcategorieën / productgroepen CO2-reductiedoelstellingen 
vast te leggen (waaronder in ieder geval GWW, energie en transport). Gericht op 
minimaal 1 Mton CO2- reductie per jaar vanaf 2021. 

s. De Rijksoverheid heeft in 2018 en 2019 vanuit de klimaatenvelop een impuls gegeven aan 
circulair en klimaatneutraal inkopen via nationale leernetwerken voor o.a. bouw, ICT, 
energie, kantoormeubilair, textiel en duurzame catering, via ondersteuning van circulaire 
en klimaatneutrale inkoop-pilots door overheden en via kennisverspreiding. De 
Rijksoverheid zet dit beleid voort en intensiveert dit als onderdeel van het 
Klimaatakkoord. 

t. De Rijksoverheid deelt praktijkvoorbeelden, ervaringen met het formuleren en monitoren 
van doelen, en inkoopkracht en kennis actief met andere overheden via een 
transitieplatform.  

u. De voortgang wordt gerapporteerd, hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de 
MVI-zelfevaluatietool. 

 

 
 




