
Aankoopcentrale MobiClick

Webinar over duurzaam vlootbeheer en de 

transitie naar “zero-emissie” voertuigen



Aankoopcentrale MobiClick: Wat?

Overheidsopdrachten en contracten voor:

• Bedrijfsvoertuigen op alternatieve 

brandstof:  Aankoop

• Laadpalen  Levering, installatie in privaat 

domein, aansluiting en onderhoud

• Tools voor het beheer van de palen: 

Levering, parametrisering en exploitatie
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Onze ambitie: De Brusselse overheden begeleiden vanaf de aankoop van het 

voertuig tot de exploitatie van de laadpaal 



Aankoopcentrale MobiClick: Wat?
Opdracht ‘Aankoop van bedrijfsvoertuigen’ = 17 percelen

• Perceel 1 en 2: elektrische stadswagen, om te bouwen tot bedrijfswagen.

• Perceel 3 en 4: stadswagen op CNG, om te bouwen tot bedrijfswagen.

• Perceel 5 en 6: elektrisch of CNG-bedrijfsvoertuig van het type kleine vrachtwagen.

• Perceel 7 en 8: middelzware elektrische of CNG-bedrijfsbestelwagen.

• Perceel 9 en 10: elektrische of CNG-bedrijfsbestelwagen - groot volume en minder dan 3,5 t 

• Perceel 11 en 12: elektrische of CNG-bedrijfsbestelwagen - groot volume: MTM (*) [3,5 t => 5,5 t] 

• Perceel 13 en 14: vrachtwagen met chassis-cabine (uitgerust met een laadbak, een platform, ...):  elektrisch of CNG: 

MTM [5 t => 7 t] 

• Perceel 15 en 16: vrachtwagen met chassis-cabine (uitgerust met een laadbak, een platform, ...):  elektrisch of CNG: 

MTM [7 t => 14 t] 

• Perceel 17: Via een specifiek perceel kunnen voertuigen worden aangeschaft die niet zijn opgenomen in de beschrijving 

van de andere voornoemde percelen. Dat zal gepaard gaan een nieuwe oproep tot mededinging door de Begunstigde 

Aanbestedende Overheid aan de verschillende Opdrachtnemers van Percelen 1 tot 16,.

De Inschrijvers verbinden zich ertoe om het laatst uitgebrachte model aan te bieden dat aan de 

specificaties voldoet.
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(*) Maximaal Toegelaten Massa



Aankoopcentrale MobiClick: Waarom?

• Gewestelijke ambities en verplichtingen inzake 

ecologische transitie (BWLKE, lage-emissiezone, 

Voorbeeldfunctie van de overheid, ...)

• Elektriciteit en CNG (*) dringen zich op als de 

technologische oplossingen voor de komende 

jaren

• Als speler in de energiesector wil Sibelga een 

bevoorrechte partner van de Brusselse 

overheden zijn op het gebied van alternatieve 

mobiliteit
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Schaalvoordelen, een efficiënte aanbestedingsprocedure en het delen van 

ervaringen inzake alternatieve mobiliteit

(*) in mindere mate, als het elektriciteitsalternatief niet te overwegen valt



Aankoopcentrale MobiClick: Voor wie?
De volgende Begunstigde Aanbestedende Overheden (BAO) komen in aanmerking: 

• De plaatselijke overheden: 

• de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de verenigingen die zij oprichten of controleren

• de 19 Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s) en de verenigingen die zij oprichten of 

controleren

• de 6 gemeenteoverschrijdende politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

• de gewone Gemeentebedrijven en de autonome Gemeentebedrijven van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest

• de intercommunales die onder de voogdij van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vallen;

• De gewestelijke overheden: 

• het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

• de instellingen van openbaar nut en openbare ondernemingen die worden opgericht of gecontroleerd door 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, of waarmee het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een 

beheersovereenkomst heeft gesloten
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Geïnteresseerd? Vraag uw aansluitingsformulier aan via B2B@sibelga.be
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Fasen Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Identificatie van de geïnteresseerde 

overheden

Kwantificaties

Oprichting van de opdrachtencentrale 

Mobiclick

Aansluiting van de overheden

Procedure opdracht voertuigen

Bestelling en levering van de voertuigen  

Procedure opdracht palen (levering en 

installatie)

Levering en installatie van de palen
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Aankoopcentrale MobiClick: Voor wanneer?
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b2b@sibelga.be


