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MOTIV-EVENT “HOE CIRCULAIR BEDRIJFSTEXTIEL AANKOPEN?” 



Inhoud

₋ Inleiding

₋ Wat is een lastenboek

₋ Wat wordt opgenomen in een lastenboek

₋ Do’s and Don’ts



Wat is een lastenboek

₋ Eisenbundel die de wensen van de aankopende 
partij formuleert
₋ Lastenboek

₋ Regelt relatie tussen een klant en leverancier – vaak zeer 
algemeen

₋ Kan over onderhandeld worden

₋ Aanbesteding

₋ Regelt de aankoop van een specifieke dienst of product 
van een overheid of soms een bedrijf

₋ RICHTLIJN 2014/24/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD van 26 februari 

2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten 

₋ Is eerder bindend zeker wanneer de regels van de richtlijn 
van toegepast zijn



Wat kan worden opgenomen in een 

lastenboek

₋ Omschrijving van de dienst of het product dat men wenst aan te kopen

₋ Geldende wetgeving

₋ Kwaliteitsniveau 

₋ Budget en hoeveelheden

₋ Hoe te claimen (normen, labels of declaratie)

₋ Randcondities

₋ Leveringscondities 

₋ Verpakkingscondities

₋ Stockniveaus

₋ Onderhoudswensen

₋ Betalingsvoorwaarden

₋ Boeteclausules

₋ Eisen betreffende duurzaamheid waaronder circulariteit



Do’s and Don’ts



Wat moet dat moet!

₋ Wetgeving van toepassing op textielproducten

₋ Algemene productveiligheid - Richtlĳn 2001/95/EG van het Europees Parlement en 

de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid

₋ PBM - Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende 

persoonlijke beschermingsmiddelen 

₋ Speelgoed - RICHTLIJN 2009/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 18 juni 2009 

betreffende de veiligheid van speelgoed

₋ Vezelsamenstelling - Verordening (EU) nr. 1007/2011 van het Europees Parlement en de Raad 

van 27 september 2011 betreffende textielvezelbenamingen en de desbetreffende etikettering en merking van de 
vezelsamenstelling van textielproducten.

₋ BIO - VERORDENING (EU) 2018/848 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 30 mei 2018 inzake de 

biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad. 

₋ REACH - Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 

inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen 
(REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 
1999/45/EG. 

₋ Biocide - Verordening (EU) Nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 

betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden.



Vindt het warm water niet heruit!

₋ Vraag hulp aan onafhankelijke experten

₋ Vraag hulp aan potentiele leveranciers
₋ Besef dat een leverancier spreek vanuit zijn 

kunnen!

₋ Vraag na bij collega’s, eventueel andere 
bedrijven
₋ Pas op dat u hierbij geen fouten overneemt of 

onnodige eisen stelt!

₋ Ga te rade in online guidelines van 
overheden al zijn deze soms te algemeen



Too good to be true!

₋ Denk logisch na – vermijd “Greenwashing”

₋ Eis een volledige uitleg in de offerte over het 
circulaire aspect aan de hand van studies, 
technische documenten, resultaten van 
proeven… en niet louter een mooie brochure

₋ Laat de optie open voor bijkomende vragen
₋ Vraag na bij experten als u de kennis niet heeft



In mijn tijd was alles beter!

₋ Copy/Past van de technische fiche in het lastenboek 
van nu of vroeger

₋ Men beperkt de mogelijkheden om innovaties aan te 
bieden en te verbeteren

₋ Laat het materialengebruik, de constructie, opbouw vrij 
te kiezen en werk met kwaliteits- en comfort parameters 

₋ Monitor het gebruik en stem toekomstige eisen 
hierop af – kwaliteitsverbetering en/of 
verbeteringstraject 

₋ Maak gebruik van de innovatieve aanbesteding en 
subsidietrajecten wanneer oplossingen niet in de 
markt zijn



Vergelijk geen appelen met peren!

₋ Gebruik normen om eisen te verifiëren maar
₋ creëert geen tegenstrijdigheden 

₋ bv verschillende eis in de geëist productnorm dan de 
eigen eis via een testnorm

₋ vermeld veranderbare parameters 

₋ 9 of 12 kPa bij abrasie EN ISO 12947-2

₋ Verschillende wasvoorschriften

₋ Geen verschillende jaartal van de norm

₋ Gebruik de norm van toepassing op uw product 
en/of wens

₋ Treksterkte weefsel of treksterkte gecoate stof 

₋ Treksterkte weefsel of barstdruk

₋ Zorg dat de norm publiek is



The World is mine!

₋ Zorg voor een circulaire strategie die 

ambitieus is maar wees… 

₋ u bewust van uw aankooppower

₋ realistisch in uw eisen

₋ 100 wasbeurten vs. vermijden kunststoffen

₋ Hoge kwaliteitslimieten en duurzamere vezels

₋ consequent en durf keuzes maken 



Zij zijn groot en in ben klein, dat is niet eerlijk!

₋ Geef startups een kans
₋ Deelnemen aan een tender kost geld – startups 

binnen de circulaire economie beschikken vaak niet 
over voldoende budgetten om

₋ Zich te certificeren

₋ Uitgebreide testen te laten uitvoeren

₋ Een massa aan stalen te laten maken

₋ Help ze in het ontwikkelen van hun business met 
kleine proeven buiten de tender om

₋ Normen en labels kunnen beperkend werken 
wanneer ze niet toegepast kunnen worden op 
nieuwe innovaties



We zullen zien zei de blinde tegen de dove!

₋ Zorg ervoor dat de gemaakte afspraken op 

het einde van het contract i.v.m. eindeleven 

nagekomen worden 

₋ Monitor verbetertrajecten en stem de 

duurtijd van het contract af op het 

verbetertraject

₋ Zorg dat er een stok achter de deur is voor 

beide - boeteclausule



Ogen groter dan de buik!

₋ Bekijk wat nodig is voor men eisen stelt omtrent 
bepaalde topics, zo vragen volgende acties 
inspanningen
₋ Het opsturen van artikelen voor reparatie 

₋ Inzamelen eindeleven textiel

₋ Het monitoren van reden van eindeleven 

₋ Uitvoeren van de tussentijdse 

beoordelingen v/h verbeteringstraject

₋ Controles op de eisenbundel

₋ Stem uw eisen of wensen af naargelang de 
inspanningen die u zelf wil leveren

₋ Laat derden deze taken uitvoeren wanneer men 
intern de inspanning niet kan leveren



Het mysterie van de zoekgeraakte kous!

₋ Stel enkel eisen aan end-of-life oplossingen 

als u weet:

₋ waar uw materialen zijn in de keten

₋ wat er met uw materialen gebeurt

₋ hoe u materialen terug inzamelt

₋ wat u ermee wilt doen bij end-of-life

₋ Uitgebreid technisch dossier

₋ Wetgeving vaak niet 

voldoende – bv samenstelling



Ik lust geen spruitjes

₋ Interne stakeholder moet 

₋ achter het circulaire gedachtengoed staan

₋ bereid zijn de macht der gewoonte te 

doorbreken – zijn gedrag aan te passen

₋ Sensibiliseren is belangrijk!



De Prijs is koning !

₋ Werk met een duidelijk 

objectief puntensysteem

₋ Wanneer de prijs voor meer dan 40% doorweegt 
in uw puntensysteem geeft u circulariteit geen 
kans

₋ Zorg er wel voor dat u enkel punten geeft op 
objectief te verifiëren parameters 

₋ Bv Recycled content - QA-cer van BQA

₋ Vraag indien nodig hulp aan een expert!



Vragen



Contact

“It really isn’t easy 

to be green”

Kermit the Frog

Edwin Maes | Consultant Clothing Textiles | em@centexbel.be
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