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Leidraad Cradle to Cradle in overheidsopdrachten 
 
Ecolabels zijn handig om duurzame producten te onderscheiden van minder duurzame alternatieven. 
Het gebruik van ecolabels in publieke overheidsopdrachten is echter sterk gereglementeerd. Deze 
leidraad Cradle to Cradle in overheidsopdrachten ambieert: 

 publieke aankopers te informeren over Cradle to Cradle en  

 publieke aankopers te ondersteunen bij het gebruik van het Cradle to Cradle label. 
 

1. Hoe kan ik, als aankoper, Cradle to Cradle producten stimuleren? 
 
Laat u bijstaan door onderstaand denkkader. Hou steeds rekening met de aard van de opdracht en 
de markt en stel geen eisen waar de markt niet aan kan voldoen. 
 

 
 

Keuze marktsegment 

In een eerste stap bepaalt u, als aankoper, de overheidsopdracht en kiest daarmee het 
marktsegment van de aan te besteden producten.  
 

C2C producten aanwezig? 

Na de keuze van het marktsegment start u met een (beperkt) marktonderzoek. Indien u 
duurzaamheidseisen wenst te hanteren, gebaseerd op het Cradle to Cradle concept, dan kan u 
nagaan hoeveel C2C gecertificeerde producten op de markt aanwezig zijn. 
 

Aantal aanbieders van C2C producten 

U zoekt het evenwicht tussen voldoende aanbieders die intekenen op de overheidsopdracht 
enerzijds en de keuze voor duurzame producten anderzijds. U gaat daarom na hoeveel aanbieders 
van C2C producten en aanbieders er op de markt zijn in het gekozen marktsegment. 
   

C2C criteria hanteren of C2C stimuleren 

Afhankelijk van het aantal aanbieders, zal u andere duurzaamheidsaspecten opnemen in de 
verschillende criteria en voorwaarden van de overheidsopdracht. Het onderstaande schema toont u 
de verschillende mogelijkheden. 
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gunningscriteria 

technische 
specificaties 

uitvoeringsvoorwaarden 

onvoldoende 
concurrentie* Gebruik de C2C 

vereisten van een 
bepaald niveau (zie 

hoofdstuk 3) als 
gunningscriteria. 

Stimuleer en beloon 
C2C hiermee in de 

markt. 

  

Er kan een engagement 
gevraagd worden om 

binnen een welbepaalde 
termijn aan welbepaalde 

vereisten (zie hoofdstuk 3) 
te voldoen. voldoende 

concurrentie* 

Indien er voldoende 
alternatieve C2C 

producten 
aangeboden worden, 
kunnen de criteria van 
het C2C niveau Basic 

(zie hoofdstuk 3) 
geëist worden. 

 
* De minimumeisen in het bestek mogen de vrije mededinging niet onmogelijk maken of op onredelijke wijze beperken en 
niet discriminatoir zijn. Het moet daarom steeds in concreto worden beoordeeld of een bepaalde bestekseis al dan niet een 
schending van deze beginselen uitmaakt. In de praktijk hanteren daarom vele aankopers de regel dat er minimum 3 
potentiële aanbieders moeten zijn. Dit is voor de meeste Cradle to Cradle producten nog niet het geval. 

 
 

2. Wat is Cradle to Cradle Certified? 
 
Cradle to Cradle Certified is een certificatiestandaard voor duurzame producten. Cradle to Cradle 
producten zijn:  

 veilig en gezond, want bestaan uit niet-toxische grondstoffen, 

 recycleerbaar of biologisch afbreekbaar, 

 gemaakt met hernieuwbare energie, 

 gemaakt met aandacht voor de watervoetafdruk, 

 sociaal verantwoord geproduceerd. 
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Waarom Cradle to Cradle producten aankopen? 

 U koopt veilige en gezonde producten, goed voor het milieu én sociaal verantwoord 
geproduceerd. 

 U stimuleert de markt om duurzame producten aan te bieden 
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3. Welke Cradle to Cradle vereisten kan ik opnemen in het bestek? 
 
Onderstaand overzicht geeft u inzicht in de verschillende vereisten van de Cradle to Cradle 
certificatie voor de verschillende niveaus. Voor de niveaus Basic, Bronze en Silver zijn de criteria 
hieronder eenduidig omschreven. Een aanbieder kan telkens op twee manieren aantonen dat aan 
een bepaalde vereiste voldaan is: 

 Dat kan enerzijds door aan te tonen dat het product Cradle to Cradle certified is voor dat 
niveau of een hoger niveau.  

 Anderzijds kan er bewijslast aangedragen worden. Voor elke vereiste, die op een 
toegankelijke manier bewezen kan worden, staat de bewijslast aangegeven.  

De producent stelt dan een dossier op met de bewijzen voor elk criterium. 
 

1) Gezonde materialen 

 
 

Gezonde materialen Basic Bronze Silver Gold Platinum 
Er zijn geen ongewenste chemicaliën 
aanwezig in het product, in een 
concentratie van 1000 ppm of hoger. 

          

Hoe aantonen zonder C2C label? 
De producent en elke directe toeleverancier verklaart dat er geen ongewenste chemicaliën in het 
product aanwezig zijn. Gebruik hiervoor de template: 
http://www.c2ccertified.org/resources/detail/cradle-to-cradle-certified-banned-list-of-chemicals   

100% van de generische grondstoffen zijn 
gekarakteriseerd. Elke materiaal is 
gedefinieerd als biologische of technische 
grondstof. 

          

Hoe aantonen zonder C2C label? 
De producent maakt een lijst op van alle generische grondstoffen (vb. staal, hout,…). Voor elke 
grondstof wordt aangegeven op welke manier de grondstof idealiter wordt gerecycleerd of 
biologisch wordt afgebroken. 

Minstens 75% van de grondstoffen zijn 
geanalyseerd. 

         

Hoe aantonen zonder C2C label? 
De producent maakt een lijst op van alle grondstoffen in het product. Hij vraagt de samenstelling 
van elke grondstof op bij zijn leveranciers (en zijn toeleveranciers) om zodoende de samenstelling 
te kennen van minstens 75% van de grondstoffen die voorkomen in een concentratie van 
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minstens 0.01%. De percentages worden berekend op basis van de massa waarin de grondstof 
voorkomt in het product. 

Een strategie is ontwikkeld om alle X 
geanalyseerde chemicaliën te bannen uit 
het product. 

         

Hoe aantonen zonder C2C label? 
De toxiciteit van de grondstoffen wordt geanalyseerd op basis van REACH en andere 
wetenschappelijke bronnen. Ook het blootstellingsrisico wordt in acht genomen. Deze 
methodologie is moeilijk na te volgen. Deze vereiste kan daarom niet gevraagd worden in 
bestekken. 

 

2) Sluiten van de kringloop 

 
 

Kringloop score = 

 

(

% 𝑣𝑎𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑑𝑎𝑡 
𝑟𝑒𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒𝑒𝑟𝑏𝑎𝑎𝑟 𝑜𝑓 

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑒𝑟𝑏𝑎𝑎𝑟 𝑖𝑠
) ∗ 2 + (

% 𝑣𝑎𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑑𝑎𝑡 𝑏𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑡 𝑢𝑖𝑡 
𝑔𝑒𝑟𝑒𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒𝑒𝑟𝑑 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑎𝑙 𝑜𝑓 

𝑔𝑟𝑜𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑓𝑓𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑛 ℎ𝑒𝑟𝑛𝑖𝑒𝑢𝑤𝑏𝑎𝑟𝑒 𝑜𝑜𝑟𝑠𝑝𝑟𝑜𝑛𝑔
) ∗ 1

3
 

 

Sluiten van de kringloop Basic Bronze Silver Gold Platinum 

De kringloop (technologisch of biologisch) voor 
het product is bepaald en een plan voor 
terugname en verwerking is ontwikkeld.  

          

Hoe aantonen zonder C2C label? 
De producent stelt een plan op voor terugname en verwerking met volgende elementen: 

- Keuze voor technologische recyclage of biologische degradatie (aerobisch of anaerobisch); 
- Wijze van terugname; 
- Inschatting van voorziene budget voor terugname en verwerking; 
- Timing voor de implementatie van terugname en verwerking. 

Het product is ontworpen voor de 
technologische of biologische kringloop en 
heeft een kringloop score ≥ 35. 

         

Hoe aantonen zonder C2C label? 
De producent berekent en verklaart de kringloop score ≥ 35 aan de hand van bovenstaande 
formule. Hij neemt volgende overwegingen in achting: 
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- Een materiaal is recycleerbaar indien er minstens 1 commerciële installatie bestaat die het 
materiaal kan recycleren; 

- Een materiaal is gerecycleerd indien het gerecupereerd wordt uit post-industrieel of post-
consumer afval; 

- Een grondstof is van hernieuwbare oorsprong indien de grondstof uit agrarisch bron wordt 
geoogst en binnen een termijn van 10 jaar kan teruggroeien. 

 

3) Hernieuwbare energie en CO2 voetafdruk 
 

 
 

Hernieuwbare energie en CO2 voetafdruk Basic Bronze Silver Gold Platinum 

Het elektriciteitsverbruik en directe on-site 
emissies van CO2 equivalenten is in kaart 
gebracht. 

          

Hoe aantonen zonder C2C label? 
De producent verklaart het totale jaarlijkse elektriciteitsverbruik voor de productie van het 
product. Daarnaast berekent hij de jaarlijkse scope 1 emissies van CO2 (en andere broeikasgassen) 
voor de productie van het product. 

Een strategie voor het gebruik van 
hernieuwbare energie en beheer van de CO2 
voetafdruk is opgemaakt. 

         

Hoe aantonen zonder C2C label? 
De producent stelt een plan op voor de reductie van het energieverbruik, het gebruik van 
hernieuwbare energie, de reductie en compensatie van de CO2 emissies. Timing en budget worden 
opgenomen in het plan. 
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4) Verantwoord watergebruik 

 
 

Verantwoord watergebruik Basic Bronze Silver Gold Platinum 

De producent pleegde de laatste twee jaar 
geen inbreuken op de lozingsvergunning.  

          

Hoe aantonen zonder C2C label? 
De producent verklaart dat er de laatste twee jaar geen inbreuk is gepleegd op de 
lozingsvergunning. 

De lokale en bedrijfsspecifieke water 
gerelateerde impacten zijn gekarakteriseerd. 

          

Hoe aantonen zonder C2C label? 
Om de volledige impact te karakterisering is een tussenkomst van een derde partij noodzakelijk. 
Daarom is het voldoende voor de producent om het waterverbruik en de waterlozingen van de 
productiesite te beschrijven. 

Een strategie om de mogelijke water 
gerelateerde impacten te bestrijden. 

          

Hoe aantonen zonder C2C label? 
De producent stelt een plan op voor de bestrijding van mogelijke water gerelateerde impacten 
(vb. reductie watergebruik, gesloten water kringlopen, reductie water emissies,…). Timing en 
budget worden opgenomen in het plan.  

Het volledige waterverbruik is in kaart 
gebracht. 

         

Hoe aantonen zonder C2C label? 
De producent verklaart de jaarlijkse hoeveelheid en oorsprong van het waterverbruik, en de 
hoeveelheid en aard van de water emissies. 
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5) Sociale verantwoordelijkheid 
 

 
 

Sociale verantwoordelijkheid Basic Bronze Silver Gold Platinum 

Een gestroomlijnde audit over de bescherming 
van fundamentele mensenrechten is 
uitgevoerd, aan de hand van de Social Hotspot 
Database. 

          

Hoe aantonen zonder C2C label? 
De producent toont aan dat de fundamentele mensenrechten zowel in zijn eigen productie als bij 
alle directe toeleveranciers gerespecteerd worden. Er zijn geen (grote) risico’s met betrekking tot: 
kinderarbeid, gedwongen arbeid, overmatige werktijden, voorziening van een minimum loon, 
gezondheid en veiligheid van de medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld aangetoond worden met 
behulp van de Social Hotspot Database (http://socialhotspot.org), of met behulp van 
eigenverklaringen van de producent en toeleveranciers. 

Een volledige audit inzake sociale 
verantwoordelijkheid en een positieve impact 
strategie is ontwikkeld. 

         

Hoe aantonen zonder C2C label? 
De producent voert een volledige self-audit uit aan de hand van de UN Global Compact Tool (gratis 
beschikbaar op of http://www.globalcompactselfassessment.org) of de B impact Assessment van 
B-Corp (gratis beschikbaar op http://bimpactassessment.net). De producent stelt een verbeter 
strategie op voor de thema’s waarop minder goed gescoord is. 

 

  

http://socialhotspot.org/
http://www.globalcompactselfassessment.org/
http://bimpactassessment.net/
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4. FAQ (Frequently Asked Questions) 

 

Cradle to Cradle producten zijn altijd duurder. 

Neen, Cradle to Cradle gecertificeerde producten zijn niet per definitie duurder dan niet 
gecertificeerde producten.  

 

Er zijn niet altijd voldoende alternatieve Cradle to Cradle producten op de markt. 

Er zijn inderdaad niet altijd voldoende gecertificeerde alternatieven op de markt. De stimulatie van 
Cradle to Cradle producten door onder andere overheden is daarom belangrijk. U kan de Cradle to 
Cradle Certified producten nagaan op de volgende website: 
http://www.c2ccertified.org/products/registry. Let op, sommige producten op deze lijst zijn 
mogelijks niet in België te verkrijgen. De website van het Cradle to Cradle Platform biedt u een 
overzicht van de marktsegmenten waarin Cradle to Cradle producten worden aangeboden: 
www.c2cplatform.be/node/22. 
 

Hoe kan men controleren of een product Cradle to Cradle Certified is? 

Elk Cradle to Cradle Certified product is opgenomen op de volgende website: 
http://www.c2ccertified.org/products/registry. Van elk product vindt u er een beschrijving, de 
certificatie versie, het certificatie niveau en de geldigheidsduur van het certificaat. 
 

Cradle to Cradle stelt geen kwaliteitsvereisten aan producten. 

Cradle to Cradle Certified zorgt voor een onderscheiding van producten op het vlak van hun 
duurzaamheidsprestatie. Het Cradle to Cradle Certified label voorziet geen kwaliteitsvereisten. Deze 
kwaliteitsvereisten worden immers reeds afgedekt door bestaande internationale of Europese 
normen. 
 

Kunnen alle producten gecertificeerd worden? 

Nee, er zijn bepaalde uitzonderingen. Voedsel, gebouwen, wapens, maar ook producten op basis van 
grondstoffen van zeldzame of bedreigde soorten (vb. ivoor) kunnen niet gecertificeerd worden. 
Andere ingrediënten worden afhankelijk van de toepassing beoordeeld.  
 

Worden alle Cradle to Cradle producten volledig gerecycleerd? 

Neen, Cradle to Cradle gecertificeerde producten hebben wel de potentie om duurzaam gerecycleerd 
te worden en zijn dus onontbeerlijk wil men komen tot goede materiaalkringlopen. Elk Cradle to 
Cradle product en elke grondstof wordt ingedeeld in een biologische of technologische kringloop. 
Elke grondstof wordt geanalyseerd op hun toxiciteit voor mens en milieu. Er wordt een material 
reutilization score berekend voor elk product. De score wordt berekend op basis van het percentage 
product dat recycleerbaar of biologisch afbreekbaar is en van gerecycleerde of hernieuwbare 
oorsprong. Vanaf het niveau Gold wordt voor elk product terug genomen voor recyclage.  
 

Wie beheert het Cradle to Cradle certificeringssysteem? 

Het Cradle to Cradle Products Innovation Institute, een non-profit organisatie, beheert de Cradle to 
Cradle Certified™ Product Standard. Deze organisatie voert een audit op het aangeleverde 
certificatiedossier en reikt het certificaat al dan niet uit. Bovendien wordt het certificatiedossier 
opgemaakt door adviseurs die onafhankelijk zijn van het Cradle to Cradle Products Innovation 
Institute. 
 

http://www.c2ccertified.org/products/registry
http://www.c2ccertified.org/products/registry


 

De leidraad Cradle to Cradle in overheidsaanbestedingen werd ontwikkeld door het C2C Platform in samenwerking met 
Accsys Technologies, Desso, Greenspeed, Gyproc, Jalema, Jules Clarysse, Wienerberger en Mosa. 

Waar kan ik de certificeringsvereisten nalezen? 

De volledige certificatie standaard is te downloaden op de volgende website: 
http://www.c2ccertified.org/resources/collection-page/cradle-to-cradle-certified-resources.  
 

Meer informatie nodig?  

Het C2C Platform helpt u graag verder. Contacteer ons via info@c2cplatform.be of +32 2 523 80 84. 
 

http://www.c2ccertified.org/resources/collection-page/cradle-to-cradle-certified-resources
mailto:info@c2cplatform.be

