Raamcontract ICT Federale overheid – Defensie (2018)
Jo Versteven (FIDO) licht het bestek, een raamcontract, van Federale Overheid/Defensie toe.
Het betreft laptops/desktops/monitors (aantal 100.000).
Het federaal niveau werkt hybride en tracht duurzame criteria in te plaatsen.
Het bestek is gepubliceerd in juli 2018 en momenteel worden de offertes geëvalueerd.
De inleiding van het bestek heeft een voorbeeldfunctie en bevat de SDG’s (12.7:
maatschappelijk verantwoorde overheidsopdrachten). Deze inleiding is niet verplicht, maar
kan het engagement vergroten.

ICT
Criteria waarop ingezet wordt: herstelbaarheid, tweede leven, kosten stockage… Het is ook
belangrijk aan te geven of het om een onontbeerlijk criterium (pass or fail) of een beschrijvend
criterium gaat.
⇒ Doel: Stockage bij de aanleveraar zo klein mogelijk houden.
⇒ Wat is beter: een grote levering vs meerdere kleine leveringen?
Innovatief: Specificeer behoefte in termen van noodzakelijke programma’s en niet in termen
van processor, RAM-geheugen etc.
⇒ Opstellen van gebruikersprofielen

TCO-ecolabel
Computers en schermen moeten TCO-ecolabel bevatten. EPEAT is ook een goed ingeburgerd
ecolabel, i.t.t. Nordic Swan en Blaue Engel.
Verder onderscheidt TCO zich van EPEAT, omdat het ook naast ecologische ook sociale
aspecten in rekening neemt.
Minpuntje: Voor kleine refurbishers is het duur om het TCO-ecolabel te hebben. Elke variant
binnen eenzelfde computerreeks moet apart gelabeld worden en refurbishers hebben niet veel
dezelfde computers.
⇒ Oplossing: Eis TCO-ecolabel, tenzij het refurbishment betreft.

Verpakkingsmateriaal
De verpakking moet bestaan uit 90% gerecycleerde, hernieuwbare, composteerbare of
herbruikbare materialen.
⇒ Hoe controleer je de verhouding 9/1?
In welke mate voldoen de originele verpakkingen aan de nieuwe criteria? Indien de huidige
leverancier hier niet aan voldoet, is dit een opportuniteit om dit intern te herbekijken.
Verder moeten de inschrijvers de verschillende afvalcircuits (hoe de verwijdering moet
gebeuren) van de verpakking aangeven. Maar ook de klant (in casu de Federale Overheid)
kan instaan voor het afvalcircuit.
⇒ Doel: Geen verpakking bij restafval of verbranding van verpakking.

Innovatief: De firma mag computers in transportmateriaal (rugzakken, draagtassen...) leveren
(= afvalvrij).
Verder zal de aannemer alle verpakkingsmateriaal terugnemen en aanwenden voor recyclage.

Transport
Alle wagens moeten de emissiestandaard Euro V en een eco-driving certificaat hebben.
⇒ Hoe controleer je dit? Via lijst met nummerplaten?
⇒ Effectiever alternatief: eis dat de transportfirma x aantal Euro V wagens in vloot heeft.
Indien gewerkt wordt met logistieke partners zal dit vaak geen probleem opleveren. Deze
hebben amper nog Euro III of IV wagens.

Onderdelen
Geprogrammeerde veroudering (planned obsolescence) tegengaan door het management
documenten te laten ondertekenen die de levering van zulke onderdelen verbiedt.
⇒ Oplossing: Juridische procedure integreren en inzetten op een langere garantieperiode.
Nadeel van een langere garantieperiode: onbeschikbaarheid producten gedurende bepaalde
periode.
Geprogrammeerde veroudering kan mogelijks worden vermeden door te eisen dat elk toestel
meerdere versies van een besturingssysteem moet overleven.

Tweede leven
Leasing
Nog werkend materiaal (end-of-use i.p.v. -life) wordt verwijderd via afkoopsom (samenwerking
met Close the Gap, PC Solidarity... ). Federale Overheid wil zelf iets opzetten voor
ontwikkelingssamenwerking.
Kanttekening: Dit is mogelijks een gecamoufleerd afvalcircuit en de end-of-life verwerking is in
ontwikkelingslanden minimaal en niet gegarandeerd.
⇒ Ken je prioriteiten als organisatie om de juiste keuze te kunnen maken: sociaal vs milieu.

Aankoop
De verantwoordelijkheid ligt dan bij de klant i.t.t. tot leasing. Mogelijkheden: doorverkopen,
intern delen...
Effectieve garantie over tweede leven is er niet, maar https://www.chg-meridian.be/ is een
goed
voorbeeld.
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