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overheidsopdrachten
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Programma van de dag
9u00: Voorstelling deelnemers

9u15: Introductie duurzame ontwikkeling

9u30: Duurzame overheidsopdrachten – 
definitie en belang

9u45: Waar zijn we? Duurzame ontwikkeling 
en overheidsopdrachten moeten met 
elkaar verbonden zijn: welke strategie 
voor duurzame overheidsopdrachten

10u00: Actieplan duurzaam aankopen

10u20: Pauze

10u35: Behoeftenanalyse

11u30: Introductie van criteria in het 
lastenboek: selectiecriteria en technische 
specificaties

12u30: Pauze

13u30: Het gebruik van labels

14u: Introductie van criteria in het 
lastenboek: gunningscriteria (met o.a. 
Life cycle cost) en 
uitvoeringsvoorwaarden

15u: Pauze

15u15: Diverse tools inzake 
overheidsopdrachten (GPP Toolkit, 
Platform Leefmilieu Brussel, ...)

15u45: Conclusies

16u00: Einde
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Kennismaking

1.   Stel u voor
 Naam / Functie - Missies
 Type aankopen in uw perimeter
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Objectieven van de vorming

Overheidsaankopers overtuigen 
en mobiliseren voor de thematiek 
van ecologische aankopen

Uitvoering van opstart ecologische 
aankopen
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Inleiding tot duurzame 
ontwikkeling 
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Consumeren heeft een impact

• Uitputting van natuurlijke bronnen 
• Milieuverontreiniging 
• Gezondheidsproblemen 
• Sociale impact
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1. Welke verhoging van gemiddelde temperatuur zal er zijn , volgens het 
IPCC,  tegen  2100 (in vergelijking met de periode 1986-2005) ?

 Temperatuursdaling van 1°C
 van 0,2 °C à 1,4°C
 van 0,3°C à 4,8°C
 van 0,5°C à 9,3°C

2. Wat was de gemiddelde hoeveelheid afval van producten in 2010 per 
inwoner van de Europese unie ? 

 500 kg/jaar
 2 ton/jaar
 5 ton/jaar
 7 ton/jaar

Quiz… Kent u onze 
milieuproblemen ?
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Sustainable development... 

is development that meets the needs of 

the present without 

compromising the ability 

of future generations to

 meet their own needs. 

(Brundtland 1987)
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Sustainable development

- People - Planet - Profit

- Economie - sociaal – ecologie

-  Sociale economie  –

   groene revolutie –

    fair trade ...
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Ecologische impact verminderen van consumptie   
(fabricage, transport, gebruik, levensduur…)

Kwaliteit van 
economische groei 
verbeteren, 
optimalisatie van 
kosten  (directe en 
indirecte kosten)

Voorkeur geven aan 
de opkomst en 
bevordering van 
duurzame goederen 
en diensten 

Impact op de 
gezondheid 
verminderen, 
veiligheid 
waarborgen en  
goede 
werkomstandig
heden 
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Uw eigen definitie van duurzame 
ontwikkeling?
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Duurzame ontwikkeling is niet ...
● Kinderen van 10 jaar die in cacao 

 plantages werken
● Landbouw met DDT
● Werkdagen van 16 uur in de kleding 

industrie 
● Producten met label C in energie 

 verbruik
● ...
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Duurzame ontwikkeling ...
Zoekt evenwicht tussen ecologie, sociale 

waarden en economische parameters 

Is niet alleen een kwestie van creëren van 
actieplannen, maar ook om ze te 
implementeren.

Biedt een groot aantal mogelijkheden: product 
aankoop, gebruiksfase, afval eliminatie, …
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Meest voorkomende fout

Duurzame consumptie is geen competitie om het 
beste product te verkrijgen.

Het is een continu proces 

om de slechte elementen 

te vervangen door minder 

schadelijke elementen.
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Introductie duurzame        
  overheidsopdrachten
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GPP (Green Public Procurement) 

“Public procurement for a better environment” as 

"a process whereby public authorities seek to 

procure goods, services and works with a 

reduced environmental impact throughout their 

life cycle when compared to goods, services and 

works with the same primary function that would 

otherwise be procured.”...
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Overheidsinstanties en duurzame 
aankopen  

Overheidsaankopers hebben de economische 
mogelijkheid om voorkeur te geven aan duurzame 

ontwikkeling !

Overheidsaankopen in  
Europa 

= 19% van BNP

Elk jaar wordt meer dan  
2 biljoen euro uitgegeven 
via overheidsopdrachten  
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Voorbeelden
Nederland zou 3 miljoen ton CO2 kunnen besparen indien alle Nederlandse overheidsinstanties de 

nationale criteria voor duurzaamheid zouden toepassen. Het energie verbruik van de 
overheidssector zou dan dalen met 10%.

Indien alle IT aankopen in Europa het administratieve voorbeeld van Kopenhagen volgen, dan zou het 
energie verbruik verminderd worden met het equivalent van het verbruik van 4 kern reactoren.

Een besparing van  £40.7 miljoen (€47.2 miljoen) zou kunnen gerealiseerd worden in het Verenigd 
Koninkrijk indien de duurzame criteria bij overheidsopdrachten (Government Buying Standards) 
toegepast zouden worden door alle departementen en uitvoerende agentschappen van het 
centrale gouvernement.

Er zou 15 miljoen ton minder CO2 worden uitgestoten in de EU indien de standaarden van de Finse 
stad Turku zouden worden toegepast. Het elektriciteitsverbruik zou dalen met 50%
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 Beperking van schadelijke chemische stoffen

 Polo's & T-shirts in 100% bio en fair trade katoen

GunningscriteriaTechnische specificaties

Criterium keuze duurzame ontwikkeling: 10%
Prijs : 50% – Technische kwaliteit : 40%
 Kiezen voor gerecycleerde vezels
 Onderhoud kledij zonder toxisch  solvent 
 Hemden, pulls & onderkleding in bio  en fair trade 

katoen

 7 kandidaten kledingsbedrijven  (en maar 1 enkele 
voor de vorige opdracht)

Apart lot voor de logistiek voorbehouden aan sociale 
economie.

Tevredenheid van agentschap voor een gevarieerd 
keuze aanbod  

Resultaten
 Geen aanwezigheid van schadelijke chemische 

stoffen bij maken van producten

 Polos, T-shirts en hemden  100% bio- fair trade 
katoen

 Aanzienlijke besparingen (meer dan 10% in 
vergelijking met vorige opdracht)

Soberheidsinspanning in 
definitie van de noden
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Verminder  milieu  
impact van aankopen

Bied betere diensten of 
betere producten aan 

personeel of gebruikers.

Risico preventie

Verminder kosten 
diensten/producten.

Zorg voor naleving van 
regelgeving (sociaal en 

milieu)

Respecteer de sociale 
waarden en geef voorkeur 

aan sociale economie

Voorbeeldfunctie
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Wettelijke en Europees kader
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Respect voor alle Verdragen, met in het bijzonder
– principe van vrije circulatie van goederen
– principe van vrije circulatie van diensten
– afgeleide principes

– principe van gelijke behandeling
– principe van niet-discriminatie
– principe van proportionaliteit
– principe van transparantie

Fundamentele principes van overheidsopdrachten  

22
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Juridische referenties : 
internationaal, europees en nationaal

• Top van Johannesburg

• « 19. Aanmoedigen van 
overheden om 
duurzaamheid te 
integreren in … 
overheidsopdrachten
• … Promoten van 
overheidsopdrachten met 
betrekking tot 
milieuvriendelijke 
goederen en diensten en 
rationeel gebruik ; …»

•Richtlijn 
Overheidsopdrachten  
2014/24/UE

• Europees gerechtshof: 
bevestiging van gebruik 
van sociale en 
milieucriteria

• Europese Commissie

2008 : Public 
procurement for a 
better environment

UN EU BE

•Wet van17 juni 2016

Life cycle cost / labels 

• Wet van 15 juni 2006

Sociale en milieucriteria
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Sociale 
criteria in de 
uitvoerings-
voorwaarde 

Milieucriteria in 
de gunning 

Milieucriteria in de 
gunning

CJCE 1988, 
Gebroeders 
Beentjes 

CJCE 2000, 
Commission 

européenne contre 
République 
française

CJCE 2002, 
Concordia Bus Finland 

CJCE 2003, 
Wienström 

CJCE 2012, Commission 
européenne tegen de 

Provincie Noord-Holland

Ecolabel en 
ethische clausules 

Sociale riteria in 
de gunning 
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1ste Stap : EMAS/ISO14001 als selectiecriterium en de mogelijkheid 
sociale criteria te introduceren. 

2de Stap: Introductie van milieu en sociale criteria in de technische 
specificaties en de mogelijkheid van het reserveren van opdrachten 
voor sociale economie.

3de pas : Gebruik van labels, vermelden van Life Cycle Cost

Stap 3bis : Verplichting van minimale milieucriteria via andere 
Europese wetgeving (= introductie van minimale 
milieustandaarden)

Evolutie van de wetgeving 
inzake overheidsopdrachten

25
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1ste stap : Goed idee (vaak een slecht product met veel 
kwaliteitsproblemen) 

2de Stap: De kwaliteit verbetert, meer competitie en mensen 
beginnen het product te kopen 

3de Stap : Het product wordt mainstream, grote bedrijven beginnen 
het product aan te bieden. 

4de Stap : De wetgeving verbiedt niet-ecologische alteratieven   

Evolutie van ecologische producten/diensten

26
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1ste stap : Goed idee (vaak een slecht product met veel 
kwaliteitsproblemen) (5 % marktaandeel)

2de Stap: De kwaliteit verbetert, meer competitie en mensen 
beginnen het product te kopen (10-15 % marktaandeel)

3de Stap : Het product wordt mainstream, grote bedrijven beginnen 
het product aan te bieden. (20-80% marktaandeel)

4de Stap : De wetgeving verbiedt niet-ecologische alteratieven  
(100 % marktaandeel) 

Evolutie van ecologische producten/diensten

27



De ideale strategie voor 
duurzame overheidsopdrachten: 

Voorbeelden van diverse administraties 



Klassieke strategie

 



Problemen met een strategie inzake 
duurzame overheidsopdrachten

– Als we minder snel evoluere dan de markt, is het netto resultaat negatief 
terwijl een klassieke analyse vooruitgang aangeeft 

– Hoe kan je het ecologische karakter van een opdracht meten die bestaat uit 
technische specificaties, gunningscriteria, ..?

– Hoe kan de verschillen tussen administraties meten met andere prioriteiten: 
biologische wijn versus fair trade wijn?

– Bij meer dan 50% van alle opdrachten is het onmogelijk 
duurzaamheidscriteria op te nemen. 



Een betere strategie

Selecteren van de opdrachten met een grote 
impact

Basiscriteria vastleggen

Eenvoudige criteria en indicatoren vastleggen en 
opvolgen
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Prioritaire diesten en producten

● Gebouwen (constructie en renovatie)

• Schoonmaak

• Voeding 

• Meubilair

• Tuinen, parken en groenonderhoud 

• IT materiaal

• Verlichting

• Bureaumateriaal 

• Papier

• Water en sanitair materiaal en onderhoud

• Textiel

• Voertuigen en transport

• Afvalverwerking



Een betere strategie

Selecteren van de opdrachten met een grote 
impact

Basiscriteria vastleggen

Eenvoudige criteria en indicatoren vastleggen en 
opvolgen
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5 classificaties van de opdrachten 
– No environmental dimension

– Light green

– Green

– Very green

– Green by nature
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Geen milieu-impact

Deze categorie van producten omvat alle opdrachten waarbij er geen 
enkele milieu of sociale dimensie kan worden geïntegreerd in de 
technische specificaties en/of gunningscriteria van de opdracht en 
waarbij de impact op het milieu en de sociale impact verwaarlossbaar 
zijn. 

Voorbeelden?
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Licht groen
En présence d’une mallette et si le domaine est couvert par la mallette: 

Les critères visés dans les documents d’appel d’offres (notamment dans les 
spécifications techniques et dans le cadre des critères d’attribution) ne 
respectent que partiellement les critères MPE essentiels applicables au 
groupe de produits concerné. Lorsque le principal aspect «écologique» de 
la procédure concerne les critères d’attribution, la pondération des critères 
environnementaux représente moins de 10 % de la pondération totale 
(pour le prix et la qualité).

En l’absence de mallette ou si le domaine n'est pas couvert par la mallette: 

Le dossier d’appel d’offres contient certaines clauses environnementales, 
mais celles-ci concernent uniquement un ou plusieurs aspects secondaires 
du contrat proposé. Lorsque le principal aspect «écologique» de la 
procédure concerne les critères d’attribution, la pondération des critères 
environnementaux représente moins de 10 % de la pondération totale 
(pour l’ensemble prix et qualité).
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Ecologisch van nature

De aankoop van het product of dienst in van 
nature duurzaam en/of vervang een minder 
duurzaam alternatief.



Waalse gewest

Vastleggen van minimale criteria voor een reeks 
van prioritaire productgroepen. Dez criteria 
omvatten niet enkel technische specificaties en 
gunningscriteria maar eveneens de 
voorafgaande behoeftenanalyse. 

Overzicht van een systeem van indicatoren met 
o.a. de mogelijkheid van bijkomende criteria toe 
te voegen en of redenen aan te geven waarom 
bepaalde criteria niet gebruikt werden. 
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Inleiding : samengevat in 3 punten
Duurzame aankopen vloeien voort uit een algemene bewustwording van 

de economische, sociale en milieu problemen, alsook van de 
potentiële hefboom van de overheidsaankopen.

De regelgeving en de jurisprudentie verzekeren de overheidsaankoper 
en moedigen hem om over te schakelen naar verantwoorde 
overheidsaankopen.

De duurzame overheidsaankopen kunnen en moeten bijdragen tot een 
efficiënter openbaar beleid. 

Een goede strategie kan helpen om collega’s te overtuigen (verplichten) 
mee te werken.
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Identificeer een of meer obstakels / bezwaren 
tegen duurzame overheidsopdrachten

               

Oefening
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Strategie 
 

4 stappen 

  1. Behoeftenanalyse

  2. Het schrijven van de technische 

specificaties

  3. Controle van de criteria

  4. Vooruitgang op basis van de  

opgedane ervaringen

Aan het werk !



Voorbeeld : Comité van de Regio’s

Verschillende stappen voor de redactie van de opdracht:

1. Redactie van de technische specificaties na overleg met het 
personeel en de technische ploeg. 
2. Nalezen van de criteria door CODUCO
3. Overleg tussen de cel overheidsopdrachten, het EMAS-team en 
CODUCO
4. Herschrijven criteria op basis van de discussie
5. Validatie door het EMAS-team, de technische ploeg en CODUCO
6. Publicatie

En één jaar voor aanvang van het nieuwe contract beginnen!



Het Comité van de Regio’s : 
schoonmaakcontract

Beslissingen : 

1. Verhuizen van ecologische producten van 
de gunningscriteria naar de technische
specificaties

2. Opnemen van de goede praktijken van het vorige contract:
– Signaleren problemen in het gebouw : lekken, ...
– Gebruik van ecologische producten
– …

3. Introduceren van nieuwe technieken om het gebruik van 
pesticiden te vermijden : preventief gebruik inperken
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Noden en prioriteiten bepalen.
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Noden herbekijken en herindelen

MINDER KOPEN

Alleen kopen wat echt 
nodig is

BETER KOPEN

DO aspecten integreren 
bij bepaling noden 

Functionele aanpak
Levenscyclus 

aanpak
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Minder aankopen : koop alleen het 
noodzakelijke dat beantwoordt aan de noden

Welke functies van dit 
voertuig zijn overbodig in 
vergelijking met de 
behoeftes vanstads 
postbodes  ?

Oefening
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.

Elektrische 
motor ( 25 km 
autonomie)

Geoptimaliseerde 
koffer (capaciteit 
150 kilo)

Weglaten deuren

Een stadspostbode 
verliest veel tijd met in 
– en uitstappen van de 
wagen 

Reductie van 3 
ton uitstoot CO2 

per jaar
 Besparingen 

op benzine
€

Gebruiksvriendelijk : 
vermindert vermoeidheid 

en vergemakkelijkt 
parkeren

: )
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Burgers

Technische 
dienst

Andere 
referentie 
personen

Verkozenen

- Objectieven
- Politiek en verwachtingen

- Gebruiksvriendelijk en gewoontes
-Kwaliteit van gebruik

- kwaliteit
- verwachtingen

- Bekommernissen
- Gevaar/ Risico

- Eco-raadgever
-Eco-team

Interne consultatie 
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Praktijkvoorbeeld: schoonmaakproducten
Stad van Etterbeek

1. Ontmoeting met alle betrokkenen

2. Ontmoeting met het schoonmaakpersoneel

3. Herwerk de lijst met producten

4. Integratie van milieucriteria (Europees Ecolabel)

5. Verbeter de communicatie tussen verschillende diensten

6. Zorg voor training voor het schoonmaakpersoneel
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« Globale kost » :
1. Aankoopprijs

2. Gebruiks- en functioneringskosten

3. Opruimingskosten 

-->BESPARINGEN  in termen 
van geld en bronnen

–->Minder vervuiling

Ecologisch
product

Klassiek 
product
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- voor onderhoud voertuig tijdens levensduurcyclus
  5 400 euros
  11 600 euros
  20 800 euros
  32 500 euros

Source : CGDD pour une voiture essence en 2010

Voor de aankoop van een benzine klein volume wagen, type stadswagen, die  4,8 L/100 km 
verbruikt en in een normale cyclus(1) 115 gCO2/km uitstoot en  aankoopprijs 12 000 euro 

Wat is het gemiddeld bedrag ?
- voor energie (2) (benzine)

  5 300 euros
  15 300 euros
  21 400 euros
  33 400 euros

Het geheel van de berekeningen is gebaseerd op een 
levenduur van 15 jaar en een jaarlijks kilometerverbruik  van

13 000 km/jaar

Note (1) : Cycle européen « New European Driving Cycle », NEDC1              Note (2) : Prix de l’essence février 2013
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Negatieve gevolgen van een aankoop te 
“goedkoop”

- Versnelde veroudering

- Meer frequent onderhoud en reparaties

- Excessieve gebruikskosten

- Schade en vervuiling 

- Lage betrouwbaarheid van de bedrijven, waardoor de after-sales service niet 
effectief is

- Strafbare feiten tegen het arbeidsrecht

- Sociale risico's die de goede uitvoering van contracten kunnen belemmeren

- Slecht imago als gevolg van onethische aankopen



 

                

  

Koop milieuvriendelijker?



 

         Oplossing : Levenscyclusanalyse (LCA)

Doel: bepalen van de volledig milieu-impact van producten en 
diensten door alle inputs en outputs van materialen te 
analyseren en te berekenen welke de impact hiervan op het 
milieu is. 

Gestandardiseerde aanpak met 4 fase
d.m.v. ISO 14040-14044 

1.Doel en afbakening
2.Levenscyclus inventaris
3.Levenscyclus impact analyse
4.Interpretatie
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Transport

Matières 
premières

Fabrication

Fin 
de vie

Milieu impact

 Veel etappes
• Productie
• Transport, distributie
• Gebruik
• Levensduur

 Veel impact
• Op energie verbruik
- bv : broeikaseffect

• Op watervervuiling

- bv: chemische 
stoffen,gezondheidseffect

• Op gebuikte materialen
 - bv : uitputting bronnen, 
vervuiling

 Veel « actoren »
• Het gedrag van de gebruiker



 

                   1. Doel en afbakening

LCA start met een expliciete verklaring over het doel 
en de afbakening van de studie:

– De functionele eenheid, dit definieert wat precies bestudeerd 
wordt
– De limieten van het systeem
– Veronderstellingen en limieten van de studie.
– Toekenning van de milieu-impact 
– Gekozen impactcategorieën: menselijke toxiciteit, smog,  
global warming, ...

  



 

                2. Levenscyclusinventaris

De analyse van de levenscyclusinventaris draait rond het opmaken 
van een flow chart van het product/dienst.  Alle data moet worden 
gerelateerd ten aanzien van de gekozen functionele eenheid en in 
lijn zijn met het doel en de afbakening van de studie. 

   



          
3. Levenscyclus impact analyse 

–->

   



                        4. Interpretatie

The resultaten van de voorgaande fasen worden samengevat tijdens de 
interpretatie:

– Identificatie van de belangrijkste milieu-impacten op basis van de 
resultaten van voorgande fasen

– Evaluatie van de studie rekening houdend met de volledigheid van de 
studie, de gevoeligheid, …

– Conclusies, limieten en aanbevelingen

 

   



          Voordelen

   

Een hele reeks labels en GPP tool hebben samenvattingen van 
LCA studies

De samenvattingen zijn :
- makkelijk toegankelijk
- beschrijven de milieu-impact van een bepaald product/dienst
- geven mogelijkheden om de milieu-impact terug te dringen. 



Individuele levenscyclus analyses
Voedselkilometer – Vergelijking milieu-impact tussen Nieuw-Zeeland en Engeland 

Conclusies : Het rapport toont aan dat de melkproductie in Nieuw-Zeeland 
(inclusief transport naar Engeland) 2x ecologischer is dan de productie en 
consumptie in Engeland zelf.

Voor lamsvlees toont de studie aan dans Nieuwzeelands lamsvlees 4x 
ecologischer is. 

Ook voor uien geeft de studie aan dat Nieuwzeelandse producten ecologischer 
zijn dan de Engelse varianten.

Uitleg : Door de parameters goed te kiezen kan je met een individuele LCA studie 
ongeveer alles bewijzen. Zo werden in dez studie bijvoorbeeld de Engelse uien 
gedurende 9 maanden gekoeld bewaard en werd voor het vlees en de melk 
intensieve Engelse teelt vergeleken met extensieve teelt uit Nieuw-Zeeland.
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Het gebruik van de leven cyclus analyse 
 (LCA) in de duurzame 
overheidsopdrachten

1. Bekijk de belangrijkste effecten van een 
product / dienst

2. Zoek criteria voor de 5 belangrijkste effecten

3. Zoek naar producten die op de markt 
verkrijgbaar zijn
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Voor elk van deze producten of services, wat is de milieu-impact? Hoe 
de behoeften te bepalen? 

     In welke stappen van de levenscyclus bevinden ze zich?

Digitale tablet HoutReinigingsproduct
en

Catering
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Aankoop van papier
5 belangrijkste effecten:

- 40%: de oorsprong van de vezels

- 23%: het gewicht

- 20%: het effect van de productiefase

- 13%: bleking

- 4%: andere (verven, verpakken,...)
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Opties

1) Vezels: gerecycleerde, duurzame bossen, ...

2) Het gewicht: 75, 80, 85, ... g / m²

3) Productie: limieten voor AOX-productie, ...

4) Bleken: zonder chloor, ongebleekt papier, ...

Welke combinatie werkt?

Hoe kunnen we de criteria controleren?



Marktonderzoek is moeilijk en tijdrovend, hier zijn enkele 
snelkoppelingen:

1. Gebruik sectororganisaties

2. Gebruik gunningscriteria

3. Gebruik labels
  

Hoe een marktonderzoek 
doen?



Hoe kan u

- de energieconsumptie van drankautomaten meten ? 
Gebruik de norm vastgelegd door de sectororganisatie.

- bepalen of een bureau goed is schoongemaakt ?
Maak gebruik van de bijhorende ISO norm

- bepalen hoeveel printers u nodig heeft ?
Vraag naar een offerte in prijs per kopie in plaats van de leasing 
van printers

  

Sectororganisaties



Gunningscriteria gebruiken als marktonderzoek (IT 
materiaal :  CIRB

70

Alle twee jaar een nieuwe overheidsopdracht met steeds meer 
technische specificaties : 
Energy Star, verpakkingen, ...

Gunningcriteria

7 %: « ecologisch IT materiaal » (meer dan 10 verschillende criteria)
Geluid, mogelijkheid voor recyclage, ozonemissies, levenscycluskost …
Wanneer het merendeel van de offertes voldoen aan een criterium wordt het een 
technische specificatie. 

Resultaten
Computers: 2x hogere performantie, prijsreductie van 25 %
Printers : 23 % prijsverlaging
Multimedia : 10 % prijsverlaging



Leg uit hoe de volgende beweringen wijzen op een 
gebrek aan begrip van de markt
 
- Alle producten moeten biologisch zijn

- 20% van alle groenten moet biologisch zijn

- De prijzen van de reinigingsproducten zijn aangegeven in liter

 

Teken van gebrek aan kennis



72 72

Ontwikkeling van 
overheidsopdrachten



73

Milieu x x x x x

Sociaal x x         x                x x

Mogelijkheid tot insertie van 
duurzame criteria in elk 

onderdeel van het  lastenboek

Mogelijkheid tot insertie van 
duurzame criteria in elk 

onderdeel van het  lastenboek

0. Droit 
d’accès

0. 
Toegangs-

recht

2. Selectie-
criteria. 

3. Technische 
criteria 

1. 
Voorwerp. 

4. gunnings-
criteria. 

5. 
uitvoerings-
voorwaarden 
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1. Voorwerp van opdracht

74

Het «voorwerp» van een opdracht wijst het product, de diensten of de 
werken aan, die de ordonnator wenst te verwerven. 

Dit leidt meestel tot een korte omschrijving van het product, de 
diensten of werken, maar het kan eveneens worden gebruikt om de 
aandacht te vestigen op het duurzame aspect van de opdracht.

Het «voorwerp» van een opdracht wijst het product, de diensten of de 
werken aan, die de ordonnator wenst te verwerven. 

Dit leidt meestel tot een korte omschrijving van het product, de 
diensten of werken, maar het kan eveneens worden gebruikt om de 
aandacht te vestigen op het duurzame aspect van de opdracht.
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Vrij snel , « ecologisch »of « sociaal verantwoord » 
 aanduiden… in het oject van de opdracht ! 

« Aankoop van kledij in een optiek die duurzame 
ontwikkeling integreert  »

« Levering van onderhoudsproducten met respect 
voor milieu en gezondheid »

« …In het perspectief van professionele vorming en 
insertie »

75

Eén enkele regel te respecteren : 
Het voorwerp beïnvloedt de keuze van technische criteria en 

gunningscriteria. Deze moeten direct gelinkt zijn aan het object van de 
opdracht.

Eén enkele regel te respecteren : 
Het voorwerp beïnvloedt de keuze van technische criteria en 

gunningscriteria. Deze moeten direct gelinkt zijn aan het object van de 
opdracht.

1. Voorwerp van opdracht
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2. Uitsluitingsvoorwaarden

Uitsluitingsvoorwaarden
– ieder bedrijf dat veroordeelt is geweest voor inbreuken op de (milieu of 
sociale) wetgeving 
– alle bedrijven die zware professionele fouten hebben gemaakt en 
waarvan dit kan worden bewezen door de opdrachtgever

Voorbeeld : geen respect voor de milieu- of sociale wetgeving Voorbeeld : geen respect voor de milieu- of sociale wetgeving 

•Uitzondering: het reserveren van toegang tot de sociale economie
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2. Selectiecriteria 

Kwaliteit van opdrachtnemer

Criteria werkend als triage, filter  indien de operator aan de criteria voldoet 
wordt het aanbod geanalyseerd . Indien dit niet het geval is wordt het aanbod 
niet geanalyseerd..

Spaarzaam te gebruiken Spaarzaam te gebruiken 

De kwalitatieve selectie criteria laten de 
kandidaat/opdrachtnemer toe om te 

bewijzen of hij voldoet aan de sociale en 
milieu vereisten.

De kwalitatieve selectie criteria laten de 
kandidaat/opdrachtnemer toe om te 

bewijzen of hij voldoet aan de sociale en 
milieu vereisten.
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Milieubeheer: problemen 
 

Gelimiteerde perimeter : uitsluitend voor 
opdrachten van diensten en werken! 
Milieubeheer van een site en 
duurzaamheidscriteria van een product zijn 
twee verschillende zaken
2 bedrijven met certificaat betekenen niet 
altijd dezelfde prestaties.
Weinig KMO's hebben een (erkend) 
systeem van milieubeheer -> risico op 
uitsluiting
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Oefening
Wat zijn de doelen van het gebruik van kwalitatieve criteria voor 

ecologische selectie?

- Schoonmaken

- Eten en catering

- Meubilair

- IT- en beeldapparatuur

- Verlichting

- Papier

- Voertuigen en transport

- Sanitaire voorzieningen en watervoorziening

- Afvalbeheer

Oefening
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3.Technische criteria 

Technische criteria = minimum te voldoen: 
Objectieve en meetbare kenmerken gerelateerd aan het object van 
de opdracht. Ze worden als volgt geformuleerd :

-Door verwijzing naar normen, technische referenties of labels 
toegankelijk voor de kandidaten

-In termen van prestaties of functionele eisen  (mate van biologische 
afbreekbaarheid,percentage van gerecycleerde grondstoffen, energie 
efficiëntie  van een huis enz)

Technische criteria = minimum te voldoen: 
Objectieve en meetbare kenmerken gerelateerd aan het object van 
de opdracht. Ze worden als volgt geformuleerd :

-Door verwijzing naar normen, technische referenties of labels 
toegankelijk voor de kandidaten

-In termen van prestaties of functionele eisen  (mate van biologische 
afbreekbaarheid,percentage van gerecycleerde grondstoffen, energie 
efficiëntie  van een huis enz)
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(

• Een speciaal productie proces
• Een bepaalde geografische oorsprong
• Verwijzing naar een merk, een patent

Uitzonderingen  
Indien er geen voldoende nauwkeurige en duidelijke 

omschrijving van het object van de opdracht 
mogelijk is 

 vermelding of verwijzing wordt uitgedrukt in de 
term  : «of equivalent».

Uitzonderingen  
Indien er geen voldoende nauwkeurige en duidelijke 

omschrijving van het object van de opdracht 
mogelijk is 

 vermelding of verwijzing wordt uitgedrukt in de 
term  : «of equivalent».

3. Technische specificaties
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Altijd vermelden « of equivalent » !!
De aanbestedende dienst moet elk ander passend bewijs aanvaarden 

(technisch dossier van fabrikant of  rapport van een erkende organisatie)

Altijd vermelden « of equivalent » !!
De aanbestedende dienst moet elk ander passend bewijs aanvaarden 

(technisch dossier van fabrikant of  rapport van een erkende organisatie)

Voorwaarden:

– de criteria van het label hebben uitsluitend betrekking op criteria die verband 
hebben met het object van de opdracht
–de criteria zijn gebaseerd op verifieerbare criteria op een objectieve en niet-
discriminerende wijze;
– het label werd gecreëerd m.b.v een open en transparante procedure 
– het label is toegankelijk voor alle geïnteresseerde partijen;
– de vereisten van het label worden vastgelegd door een derde partij op de welke 
de economische operator die het label aanvraagt , geen enkele beslissende 
invloed kan op uit oefenen.

3. Technische specificaties : 
gebruik van labels
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Labels
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De kwaliteiten van een  label

– Makkelijk te herkennen en expliciet

– Meerwaarde in vergelijking met de legale bepalingen

– Onderworpen aan een lastenboek

– Onafhankelijke controle van lastenboek
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Herkenbaar en expliciet 
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Makkelijk te herkennen en expliciet 

• Deze labels lijken aan te duiden dat deze 
producten gerecycleerd zijn of gemaakt zijn 
uit gerecycleerde materialen.
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Meerwaarde  
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Meerwaarde in vergelijking met wettelijke 
bepalingen

• Veiligheidssymbolen / verplichte 
etikettering

• Geen meerwaarde

• Andere
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Onderworpen aan een lastenboek
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Onderworpen aan lastenboek

• Labels gelinkt aan een merk

• Vermelding en vrijwillige labels 

• Awards
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Onafhankelijke controle
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Onafhankelijke controle

• Enkel een interne controle
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Nuttige labels 

• Algemeen

• Hout / bouwmateriaal

• Energie

• Voeding
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Toepassingsgebied van verschillende ecolabels
Volledig officiële 
ecolabels

Gedeeltelijke 
ecolabels

Volledige ecolabels

 van privé initiatief
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aanpak « site »

Een product 
passeert op 
meerdere 
plaatsen

 Een vestiging maakt meerdere 
producten 

Aanpak
« product »

        

REFERENTIE
ECOLABELS
PRODUCT

MANAGEMENT SYSTEMEN
 (ISO 14001, EMAS, …) 

Grondstoffen, fabricage, distributie, gebruik, levensduur  

De ecologische  kwaliteit van 
een vestiging kan 
onafhankelijk zijn van de 
ecologische kwaliteit van een 
eindproduct
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De meerderheid van bestaande ecolabels richt 
zich op de milieu effecten van de producten.

Milieu

Fair trade en 
milieu

gezondheid
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3. Technische specificaties
Livraison de repas scolaires

● Produits certifiés bio
● Par ex. référence à des labels (« ou équivalent » !) 
● Exigences relatives aux fruits et légumes, à la 

viande, etc. 
● Exigence d’utilisation des produits de saison 
● Produits avec le moins d’emballages possible

Papier 

« Le papier doit contenir au moins 50%
 de fibres recyclées »

Vêtements de travail

« Les fibres de coton ne doivent pas contenir plus de 0,05 
ppm de certains pesticides.
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Oefening
Wie heeft al milieucriteria in de technische specificaties 

geplaatst van de volgende opdrachten ?

– Schoonmaak

– Voeding

– Meubilair

– IT materiaal

– Verlichting

– Papier

– Voertuigen en transport

– Sanitair

– Afvalbehandeling Oefening
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Vraag steeds zoveel mogelijk statistieken bij te houden over het 
lopende contract :

- gebruikscijfers

- verbruiksgegevens

- feedback gebruikers

- …

Organiser op regelmatige tijdstippen vergaderingen met de 
leverancier om het contract te bespreken en te leren van zijn 
ervaringen 

Datagegevens gebruik voor toekomstige 
opdrachten
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4. Gunningscriteria

«  De gunningscriteria moeten gerelateerd zijn aan het 
voorwerp van de opdracht   en moeten een (objectieve) 
vergelijking toestaan van het aanbod op basis van een waarde 
oordeel. 

De criteria zijn bij voorbeeld de kwaliteit, de prijs, de technische 
waarde, het esthetische en functionele karakter, de milieu 
kenmerken, de sociale overwegingen, de gebruikskosten, de 
rentabiliteit, de dienst na verkoop en technische hulp, de 
leveringsdatum en vertraging in levering of uitvoering, de 
garanties van vervangstukken en de veiligheid bij bevoorrading »

«  De gunningscriteria moeten gerelateerd zijn aan het 
voorwerp van de opdracht   en moeten een (objectieve) 
vergelijking toestaan van het aanbod op basis van een waarde 
oordeel. 

De criteria zijn bij voorbeeld de kwaliteit, de prijs, de technische 
waarde, het esthetische en functionele karakter, de milieu 
kenmerken, de sociale overwegingen, de gebruikskosten, de 
rentabiliteit, de dienst na verkoop en technische hulp, de 
leveringsdatum en vertraging in levering of uitvoering, de 
garanties van vervangstukken en de veiligheid bij bevoorrading »

100
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4. Duurzame gunningscriteria  

De gunningscriteria moeten : 
– duidelijk vermeld zijn in het lastenboek

– gelinkt zijn aan het object van de opdracht

– (objectief) meetbaar en controleerbaar zijn

Indien er onzekerheid bestaat over de capaciteit van de markt om te 
beantwoorden aan bepaalde vereisten, is het mogelijk om aan te duiden dat er 

voorrang zal gegeven worden aan producten met betere milieu, sociale of 
ethische prestaties.

Indien er onzekerheid bestaat over de capaciteit van de markt om te 
beantwoorden aan bepaalde vereisten, is het mogelijk om aan te duiden dat er 

voorrang zal gegeven worden aan producten met betere milieu, sociale of 
ethische prestaties.
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Behandeling van afval

Milieu-impact van ophaling en 
behandelingproces (20 punten)

– 5 punten voor milieu impact ophaling ;
– 15 punten voor milieu impact 

behandelingsproces 

Prestaties in de socio-professionele integratie 
van groepen in moeilijkheden : 10 punten

Oefening : zoek de fout
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 Delicaat deel van de prijs: prijs versus milieu

 Gedetailleerd evaluatierooster voor elk 
criterium

 De eenvoudigste: "OK" / "niet OK" (binaire opties)

103

4. Gunningscriteria: weging
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Logica van opbouw van het lastenboek
Vereisten stellen met  behulp van 
technische en uitvoeringscriteria 

Een prestatie meten met behulp 
van gunningscriteria 

ET/OU
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4. Life Cycle cost?
“The assessment of all costs associated with the life 

cycle of a product that are directly covered by 1 
or more actors in the product life cycle (supplier, 
manufacturer, user or consumer, and/or EoL 
actor), with the inclusion of externalities that are 
anticipated to be internalized in the decision-
relevant future.”

Source: Hunkeler D. et al. (2008)
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LCC (Life cycle cost) ?
 
Le Life Cycle Cost (LCC) laat toe om de productiekost te meten gedurende de ganse 
levensduur vanaf de fabricage tot de ontmanteling 

LCC = Cic + Cin + Ce + Co + Cm + Cs + Cenv + Cd

Cic = Aankoopprijs

Cin = installatie kosten en opstart 

Ce = energie kost

Co = uitbatingskosten (handwerk) 

Cm = onderhouds- en herstellingskosten 

Cenv = kosten gelinkt aan milieu 

Cd = kosten voor buiten dienst stelling en recyclage
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Het minimum
Om een   Life Cycle Cost (LCC) -logica te integreren, moet 

het minimum rekening worden gehouden met:

- De energie

- Het water

- De andere directe verbruiksgoederen

Soms zou het passend zijn om het onderhoud, de 
updates, de ontmanteling, ... toe te voegen
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Voorbeeld afwasmachine
Product 1

Aankoop prijs: 380€

Energie verbruik: 0,93kWh

Water verbruik: 9 liter

Prijs LCC = 864,2€

Aankoop: 380€ (44%)

Energie: 418,5€ (48%)

Water: 65,7€ (8%)

Product 2

Aankoop prijs: 329€

Energie verbruik: 1,08kWh

Water verbruik: 13l

Prijs LCC = 909,9€

Aankoop: 329€ (36%) 

Energie: 486€ (53%) 

Water: 94,9€ (11%)
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Voorbeeld: afwasmachine
Scenario:

– Verwachte levensduur: 10 jaar

– Prijs water: 2,92€/1000 liter

– Prijs energie: 0,18€/kWh

Wat ontbreekt er?

Aantal keer dat de machine gebruikt wordt per 
jaar : 250 keer/jaar
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Alternatief voor LCC
Weeg de gunningscriteria af op basis van het  LCC scenario

Gunningscriteria

– Prijs                    : 40%

– Energie    : 50%

– Water    : 10%



Nieuwe business models 



Kosten

Capsules: 250 gram koffie: 19,90 €
Koffie bonen: 3,17 €
Prijsverschil per kop: 0,33 €
–-----------------------------------------------------------
Printer: 37,22 €
Cartridge Packs (4 kleuren): 26,45 €
Printkosten: 10,77 €
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De uitvoeringsvoorwaarden van de opdracht komen niet in 
aanmerking bij de keuze van de aannemer. 

Elke opdrachtnemer moet deze opdracht kunnen invullen. Er mag 
geen sprake zijn van verborgen technische -, gunnings- of selectie 
criteria. 

De uitvoeringsvoorwaarden van de opdracht komen niet in 
aanmerking bij de keuze van de aannemer. 

Elke opdrachtnemer moet deze opdracht kunnen invullen. Er mag 
geen sprake zijn van verborgen technische -, gunnings- of selectie 
criteria. 

5. Uitvoeringsvoorwaarden
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– Verplichting tot inspanning insertie of vorming door 
bedrijf opdrachtnemer. 

– Verplichting tot uitbesteding 
van een percentage van de 
opdracht aan een sociaal 
economisch bedrijf.

– Vermenging van beide verplichtingen.

Uitvoeringsvoorwaarden : sociaal
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Voorbeelden 

 Een vorming voor het onderhoudspersoneel over het gebruik van 
producten (waaronder dosering) en over de impact op het milieu

 Eisen dat de producten geleverd worden buiten de spitsuren om de 
impact op het verkeer te beperken.

 Terugname van verpakkingen eisen en de recyclage of hergebruik 
ervan. Dubbele impact : centralisatie van afval en bewustwording van de 
leverancier , die er alles aan zal doen om het volume van het afval te 
minimaliseren.

Uitvoeringsvoorwaarden : 
milieu
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Laatste oplossingen : Varianten?
Als men de mogelijkheden niet 

kent
Als men de mogelijkheden niet 

kent

 Laat toe innovatie voorstellen te bekomen
 
Probleem : 

– Welke garantie over de performantie ?
– Hoe de offertes vergelijken ?

•   Goed vermelden voor welke delen varianten zijn 
toegestaan ?

 Waken over de mogelijkheid de offertes te vergelijken ?
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Namur – 14 novembre 2011

UitvoeringKwalitatieve selectie

Verificatie uitsluitingscriteria 
en selectie 

Uitvoerings-
voorwaarden

Voorbereidingsfase Gunningsfase Uitvoeringsfase

Keuze van 
gunningscriteria

Keuze van 
gunningscriteria

Definitie object van de 
opdracht

Definitie object van de 
opdracht

MarktstudieMarktstudie

Identificatie van de nodenIdentificatie van de noden

LastenboekenLastenboeken

•Technische criteria

Q&R

Publicatie
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Gunnings
 beslissing

Gunningscriteria
(of prijsvergelijking
 indien toewijzing)

Verzending 
gunningsbrief

• Kwalitatieve selectie criteria
• gunningscriteria

• Uitvoeringscriteria

Vertaling in lastenboekVertaling in lastenboek
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Uitwerking van het lastenboek 
korte samenvatting

Alle wegen leiden naar Rome
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Module 3

Controle
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Technische, gunnings en selectiecriteria
Alle criteria moeten te verifiëren zijn via attesten, labo 
testen, ...  

Autodeclaratie
Sluit autodeclaratie uit als bewijsstuk.
Benoem de aanvaarde bewijzen in het lastenboek.

Voor de gunning



Voorbeeld: IT materiaal

Criterium

Het  energieverbruik  van  het  product  in  de  bedrijfsstand  moet  ten  
minste  voldoen  aan  de  energie-efficiëntie eisen  van  de Energy  Star 
v.2.0-criteria voor beeldverwerkingsapparatuur. 

Het  energieverbruik  moet  worden  gemeten  volgens  de  Test  Method  
for  Determining  Imaging  Equipment  Energy  Use  Version  2.0  –  
Final May-2012 of een gelijkwaardige methode.

Verificatie

Producten met een relevante type 1-milieukeur die aan de genoemde eisen  
 beantwoorden,   en   producten   die   het   Energy   Star   v.2.0-
keurmerk  hebben  (of,  in  voorkomend  geval,  een  recentere)  worden  
geacht te voldoen.Een  technisch  dossier  van  de  fabrikant  of  een  
testverslag  waaruit  blijkt  dat  de  producten  aan  deze  criteria  
beantwoorden,  wordt  ook  aanvaard.
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Uitvoeringscriteria
Alle criteria moeten gecontroleerd worden. Indien u niet 

over de middelen beschikt, vermijdt dan om ze te 
gebruiken.

Verklaring van eer
Te vermijden:  niet te verifiëren criteria zoals goede 

werkomstandigheden. 
Het is beter om deze uit te sluiten in de lastenboeken

Tijdens de uitvoering
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Europees Parlement en comité 
van de Regio’s : catering
Contract met een waarde van 26.000.000€ per jaar met 3 
loten en een hele reeks technische specificaties (bio, 
seizoensproducten, ...)

Hoe de contrôle organiseren ?

Lot 4 : externe controle

Finale resultaten ?
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Een contract werd binnengehaald op basis van een 
ecologisch gunningscriterium. 

Gedurende de uitvoering slaagt de uitvoerder niet te 
voldoen aan de criteria vermeld in zijn offerte. 

Hoe reageren of dit vermijden ?

Vraag
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Informatiebronnen
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GPP toolkit

Website met :

– criteria voor verschillende productgroepen, onderverdeeld in 
fundamentele criteria en uitgebreide criteria

– achtergrond documentatie over de verschillende 
productgroepen (informatie over   LCC, prijsindicatie, …)

– achtergrond informatie over de ontwikkeling van de 
hulpmiddelen

– linken naar lopende projecten en  acquisities van het verleden

Opgelet:  sommige gegevens zijn verouderd.
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Federale handleiding voor gebruik 
van analyse kosten van 
levensduurcyclus: 
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Tijd om te evalueren

Laatste tafelronde…

• Geef 1 positief en 1 negatief punt. 
• Hoe zal u uw aankopen in de praktijk laten evolueren 

naar aanleiding van deze vorming ? 
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Rob Renaerts
Directeur  
0032 488 994488
rob@coduco.be
www.coduco.be 

mailto:rob@coduco.be
http://www.coduco.be/
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