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Om tot milieuvriendelijke („groene”) 
overheidsopdrachten te komen, moet u 
stapsgewijs te werk gaan. De te volgen 
stappen zijn:

• Bedenk welke producten, diensten of werken het 
meest geschikt zijn op basis van hun effect op het 
milieu en van andere factoren, zoals de informatie 
die u hebt, wat er op de markt verkrijgbaar is, 
welke technologieën beschikbaar zijn, de kosten en 
de zichtbaarheid (voor de burger) (Hoofdstuk 1).

• Bepaal uw behoeften en formuleer ze op 
passende wijze. Kies een groene titel om uw 
beleid bekend te maken aan de buitenwereld, en 
zorg voor een zo groot mogelijke transparantie 
ten opzichte van de potentiële leveranciers of 
dienstverleners, en van de burgers die u dient 
(Hoofdstuk 2).

• Stel duidelijke en precieze technische 
specifi caties op, en gebruik milieufactoren 
waar mogelijk (technische specifi caties zijn 
minimumvoorwaarden die aanvaarding/weigering 
van de offerte bepalen) (Hoofdstuk 3):

• zoek voorbeelden van milieukenmerken in 
gegevensbanken/milieukeurmerken;

• bouw voort op de „beste werkwijzen” van 
andere aanbestedende diensten, verzamel 
en verspreid informatie door middel van 
netwerken;

• ga uit van een wetenschappelijk verantwoorde 
„kostenberekening over de gehele 
levenscyclus”; verplaats geen milieueffecten 
van het ene stadium van de levenscyclus naar 
een ander;

• gebruik op prestaties gebaseerde of functionele 
specifi caties om het indienen van innoverende 
groene aanbiedingen te bevorderen;

• houd rekening met milieuprestaties, zoals 
het gebruik van grondstoffen, duurzame 
productiemethoden (voorzover ze 
relevant zijn voor het eindproduct of de 
uiteindelijke dienst), energie-effi ciëntie, 
hernieuwbare energiebronnen, uitstoot, afval, 
„recycleerbaarheid”, gevaarlijke chemische 
stoffen, enz.;

• als u niet zeker bent van het bestaan, de 
prijs of de kwaliteit van groene producten of 
diensten, vraag dan groene varianten.

• Stel selectiecriteria vast op basis van de 
exhaustieve lijst van criteria die wordt vermeld in 
de richtlijnen inzake overheidsopdrachten. Voeg, 
indien nodig, milieucriteria toe ten bewijze van 
de technische capaciteit om een milieuvriendelijke 
opdracht uit te voeren. Zeg tegen potentiële 
leveranciers, dienstverleners of aannemers dat ze 
milieubeheersystemen en -verklaringen mogen 
gebruiken om aan te tonen dat ze voldoen aan de 
criteria (Hoofdstuk 4).

• Stel gunningscriteria vast: als u kiest voor 
de criteria van de „economisch voordeligste 
inschrijving”, voeg dan relevante milieucriteria 
toe, hetzij als referentie ten aanzien waarvan 
groene aanbiedingen met elkaar vergeleken 
kunnen worden (ingeval de technische 
specifi caties reeds milieufactoren zouden 
omvatten), hetzij als een manier om een 
milieuelement alsnog in te voeren in de 
gunningsprocedure (ingeval de technische 
specifi caties de opdracht op een „neutrale” 
wijze defi niëren) en er een zeker gewicht 
aan te verlenen. Overweeg invoeging van de 
kostenberekening over de gehele levenscyclus als 
gunningscriterium (Hoofdstuk 5)!

• Gebruik uitvoeringsbepalingen om relevante 
extra milieuvoorwaarden vast te stellen in 
aanvulling op de groene opdracht. Eis, waar 
mogelijk, milieuvriendelijke vervoersmethoden 
(Hoofdstuk 6).

• Zorg er steeds voor dat alles wat u van de 
potentiële inschrijvers en hun aanbiedingen 
vraagt, verband houdt met het voorwerp van de 
opdracht.

Milieuvriendelijke 
overheidsopdrachten:
de belangrijkste punten
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Wat is het verband tussen 
overheidsopdrachten en het milieu?

De overheidsdiensten zijn belangrijke 
consumenten in Europa, die zo’n 16 % van 
het bruto binnenlands product van de EU 
uitgeven (wat overeenkomt met ongeveer de 
helft van het BBP van Duitsland). Door bij hun 
aanbestedingen te kiezen voor milieuvriendelijke 
goederen en diensten, kunnen zij een belangrijke 
bijdrage leveren tot de duurzame ontwikkeling. 
Milieuvriendelijke overheidsopdrachten zijn 
mogelijk op gebieden als de aankoop van 
energie-effi ciënte computers en gebouwen, 
kantoormeubilair van ecologisch duurzaam 
hout, recycleerbaar papier, elektrische auto’s, 
milieuvriendelijk openbaar vervoer, organisch 
eten in kantines, elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen, airconditioningsystemen die 
voldoen aan de nieuwste milieuoplossingen.

Overheidsdiensten die milieuvriendelijke 
opdrachten plaatsen stellen ook een voorbeeld en 
beïnvloeden de markt. Door milieuvriendelijke 
aanbestedingen uit te schrijven, kunnen 
overheidsdiensten de industrie echte 
stimulansen bieden om groene technologieën te 
ontwikkelen. In sommige producten-, werken- en 
dienstensectoren kan de invloed bijzonder groot 
zijn, vermits de overheidsopdrachten een groot 
deel van de markt uitmaken (op het gebied van 
computers, energie-effi ciënte gebouwen, openbaar 
vervoer, enzovoort).

Rekening houdend, ten slotte, met de kosten 
over de gehele levenscyclus, maken groene 
overheidsopdrachten het mogelijk om tegelijk 

Mogelijke milieuvoordelen

De Europese Commissie was medefi nancier van 
het onderzoeksproject RELIEF (1), dat op een 
wetenschappelijke manier naging welke milieu-
voordelen een algemene toepassing van groene 
overheidsopdrachten in de EU kon hebben. De 
bevindingen waren als volgt:

•  als alle overheidsdiensten in de EU groene 
elektriciteit zouden eisen, zou het equivalent 
van 60 miljoen ton CO2 worden bespaard, wat 
overeenkomt met 18 % van de reductie van 
broeikasgassen waartoe de EU zich heeft ver-
bonden krachtens het Kyoto-protocol. Vrijwel 
eenzelfde besparing zou kunnen worden gere-
aliseerd als de overheidsdiensten gebouwen 
met een hoge milieukwaliteit zouden kiezen;

• als alle overheidsdiensten in de EU ener-
gie-effi ciëntere computers zouden eisen, en 
hierin gevolgd zouden worden door de hele 
markt, zou dit resulteren in een besparing van 
830 000 ton CO2;

• als alle Europese overheidsdiensten zouden 
kiezen voor effi ciënte wc’s en kranen in hun 
gebouwen, zou het waterverbruik verminderen 
met 200 miljoen ton (komt overeen met 0,6 % van 
het totale huishoudelijke verbruik in de EU).

(1) Dit project werd gefi nancierd door de kernactiviteit 
„De stad van morgen en het culturele erfgoed” krachtens het 
vijfde kaderprogramma voor OTO. Naar aanleiding ervan is 
een handleiding uitgegeven om lokale overheidsdiensten te 
helpen hun aankoopbeslissingen milieuvriendelijk te maken. 
Voor meer informatie over het RELIEF-project, zie
http://www.iclei.org/europe/ecoprocura/info/politics.htm.

Inleiding

geld te besparen en het milieu te beschermen. 
Door op een verstandige manier opdrachten 
te plaatsen, kunt u grondstoffen en energie 
besparen, afval en verontreiniging verminderen, 
en duurzame gedragspatronen bevorderen.
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Dit handboek beoogt de overheidsdiensten te 
helpen om met succes een milieuvriendelijk 
aanbestedingsbeleid op gang te brengen. 
De mogelijkheden die de wetgeving van de 
Europese Gemeenschap biedt, worden op een 
praktische wijze uitgelegd, en eenvoudige en 
doeltreffende oplossingen die kunnen worden 
gebruikt bij de aanbestedingsprocedures voor 
overheidsopdrachten, worden toegelicht. Om 
praktische redenen volgt het handboek de logica 
en structuur van een aanbestedingsprocedure. 
Het bevat ook veel praktische voorbeelden van 
groene aanbestedingen door overheidsdiensten in 
de EU (1).

(1) Belangrijke kennisgeving: Hoewel de informatie in het handboek 
zorgvuldig gecontroleerd is, wijst de Europese Commissie elke 
aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid af met betrekking tot 
de specifi eke gevallen die worden vermeld in het handboek of de 
websites waarnaar wordt verwezen.

Inleiding

We hebben dit handboek vooral samengesteld 
voor overheidsdiensten, maar hopen dat het ook 
inspirerend zal zijn voor inkopers in bedrijven. 
Het zou ook leveranciers, dienstverleners en 
aannemers— vooral de kleinere ondernemingen —
moeten helpen om de milieueisen die hun worden 
opgelegd bij aanbestedingen te begrijpen en in 
acht te nemen.

Het handboek is beschikbaar op de Europa-
website van de Commissie ter zake van 
milieuvriendelijke overheidsopdrachten, die 
nog meer praktische informatie bevat, evenals 
nuttige links en contacten voor aanbestedende 
overheidsdiensten die groener willen kopen 
(http://europa.eu.int/comm/environment/gpp/).
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Inleiding

Politieke en juridische context

Gedurende vele jaren hielden aanbestedende 
overheidsdiensten niet echt rekening met de 
milieuwaarde van goederen, diensten of werken.

De economische en politieke situatie op wereld-
vlak is echter veranderd door de opkomst van 
het begrip duurzame ontwikkeling — „ontwik-
keling die voorziet in de behoeften van de huidige 
generatie zonder daarbij de mogelijkheden van 
toekomstige generaties om ook in hun behoef-
ten te voorzien in gevaar te brengen” — en de 
noodzaak om in alle andere beleidsdomeinen 
rekening te houden met milieuoverwegingen 
(naast de economische en sociale aspecten).

Sinds duurzame ontwikkeling in 1997 werd opge-
nomen in het Verdrag, wordt het beschouwd als 
een overkoepelende doelstelling van de EU. In 
2000 verklaarden de EU-leiders in Lissabon dat 
ze de ambitie hadden om tegen 2010 van de EU 
„de meest concurrerende en dynamische ken-
niseconomie van de wereld” te maken „die in 
staat is tot duurzame economische groei met 
meer en betere banen en een hechtere sociale 
samenhang”. Aan de twee pijlers van de Lis-
sabon-strategie werd in 2001 een milieupijler 
toegevoegd toen de Europese Raad van Göte-
borg de EU-strategie inzake duurzame ontwik-
keling aannam (1). Deze strategie vormde een 
keerpunt. Het doel ervan was de economische 
groei en sociale samenhang te bevorderen, en 
tegelijk de nodige aandacht te hebben voor de 
milieubescherming. Omgekeerd houdt ze ook 
in dat milieudoelstellingen dienen te worden 
afgewogen tegen hun economische en sociale 
gevolgen, zodat oplossingen moeten worden 
ontwikkeld die zo voordelig mogelijk zijn voor de 
economie, de werkgelegenheid en het milieu. In 
2002 keurden de Raad en het Europees Parle-
ment het zesde milieuactieprogramma (2) goed, 
waarin het EU-milieurouteplan voor de komende 
tien jaar wordt uiteengezet en vier prioritaire 
gebieden worden vastgesteld die dringende 

actie vereisen: klimaatverandering, natuur en 
biodiversiteit, beheer van natuurlijke hulpbron-
nen, en leefmilieu en gezondheid.

De uitvoering van de EU-strategie inzake duur-
zame ontwikkeling en het zesde milieuactiepro-
gramma in de uitgebreide Unie zal bijzonder lastig 
zijn.

Op internationaal niveau heeft de EU een lei-
dende rol gespeeld bij het ontwikkelen en bevor-
deren van internationale milieuovereenkomsten 
en -verdragen. Door, bijvoorbeeld, het Kyoto-
protocol inzake klimaatverandering in 2002 goed 
te keuren, heeft de EU zichzelf ertoe verbonden 
om haar uitstoot van broeikasgassen tegen 2008-
2012 te verminderen met 8 % (in vergelijking met 
de niveaus van 1990).

Duurzame ontwikkeling op alle bestuursniveaus 
kan maar worden verwezenlijkt als de milieu-
dimensie is geïntegreerd in alle andere beleids-
domeinen, door het voeren van een milieubeleid 
waarbij steeds meer gebruik wordt gemaakt van 
marktconforme instrumenten, en door het infor-
meren van het publiek om de nodige gedrags-
veranderingen te bevorderen (3). Op wereld-
niveau worden groene overheidsopdrachten 
specifi ek vermeld in het uitvoeringsplan van de 
in augustus/september 2002 in Johannesburg 
gehouden wereldtop inzake duurzame ont-
wikkeling, dat „de betreffende overheidsdien-

(1) COM(2001) 264 def.

(2) Beschikking nr. 1600/2002/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 22 juli 2002 tot vaststelling van het zesde 
communautaire milieuactieprogramma, PB L 242 van 
10.9.2002.

(3) Er dient te worden opgemerkt dat het onderhavige handboek 
zich beperkt tot het milieuaspect van duurzame ontwikkeling. 
Wat het sociale aspect van duurzame ontwikkeling betreft, 
wordt verwezen naar de interpretatieve mededeling 
van de Commissie van 15 oktober 2001 betreffende de 
mogelijkheden om sociale overwegingen te integreren in 
overheidsopdrachten, en naar de nieuwe richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten die expliciet verwijzen naar deze 
mogelijkheden.
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sten op alle niveaus” ertoe aanzet „om bij hun 
besluitvorming rekening te houden met overwe-
gingen betreffende duurzame ontwikkeling” en 
„om een aanbestedingsbeleid voor overheids-
opdrachten te stimuleren dat de ontwikkeling en 
verspreiding van milieuvriendelijke goederen en 
diensten bevordert” (1).

In het kader van de Organisatie voor Economi-
sche Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 
bereikten de OESO-lidstaten een akkoord over 
een aanbeveling van de Raad „om de milieu-
prestaties van overheidsopdrachten te verbete-
ren”(2).

In haar interpretatieve mededeling van 4 juli 2001 (3)
beschrijft de Europese Commissie de mogelijk-
heden die het Gemeenschapsrecht biedt om 
milieuoverwegingen te integreren in de aanbe-
stedingsprocedures voor overheidsopdrachten. 
Het Hof van Justitie lichtte deze mogelijkheden 
verder toe (4).

De op 31 maart 2004 aangenomen richtlijnen
inzake overheidsopdrachten (5) consolideren en 
completeren de juridische context. In hun consi-
deransen en bepalingen vermelden zij specifi ek 
de mogelijkheden om milieuoverwegingen op te 
nemen in technische specifi caties, selectie- en 
gunningscriteria, en uitvoeringsbepalingen.

Hoewel de richtlijnen enkel van toepassing zijn 
op overheidsopdrachten waarvan de geraamde 
waarde boven bepaalde drempels ligt (zoals 
vermeld in de richtlijnen), heeft het Hof van 
Justitie geoordeeld dat de in het EG-Verdrag 
vervatte beginselen van gelijke behandeling en 
transparantie, en het vrije verkeer van goed-
eren, de vrijheid van vestiging en de vrijheid van 
dienstverlening eveneens van toepassing zijn op 
opdrachten die onder deze drempels liggen. 

(1) http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/
English/POIToc.htm. 

(2) 23 januari 2002 — C(2002) 3 — http://www.oecd.org/.

(3) Interpretatieve mededeling van de Commissie van 4 juli 
2001 betreffende het Gemeenschapsrecht van toepassing 
op overheidsopdrachten en de mogelijkheden om 
milieuoverwegingen hierin te integreren (COM(2002) 274 
def.).

(4) Arresten van het Hof van Justitie van 17 september 2002 in 
zaak C-513/99 en van 4 december 2003 in zaak C-448/01.

(5) Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van 
procedures voor de gunning van overheidsopdrachten voor 
werken, leveringen en diensten (hierna: Richtlijn 2004/18/
EG) en Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren 
water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten 
(hierna: Richtlijn 2004/17/EG).

Inleiding
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In principe zou het voor alle overheidsdiensten vrij 
gemakkelijk moeten zijn om de politieke beslissing 
te nemen om milieuvriendelijk te kopen. Meer nog, 
zij zouden hiertoe moeten worden aangezet, vermits 
niet alleen het milieu er baat bij zal hebben, maar 
ook het publieke imago van de aanbestedende dienst 
erdoor zal verbeteren. Een groen aanbestedingsbeleid 
vereist normaal zelfs geen structurele veranderingen 
vanwege de aanbestedende dienst.

Maar voor het ten uitvoer brengen van een 
dergelijk beleid is eerst een zekere strategische 
planning nodig: een geschikte opleiding voor het 
aankooppersoneel organiseren, toegang tot milieu-
informatie verschaffen en prioriteiten vaststellen 
bij het kiezen van de opdrachten die het meest 
in aanmerking komen voor het invoegen van 
milieuoverwegingen. Zodra dat alles gebeurd is, 
zullen de aanbestedende diensten in staat zijn om 
een echte groene aanbestedingsprocedure voor 
overheidsopdrachten uit te werken (Hoofdstuk 2).

1.1. Opleidingsbehoeften vaststellen 
en toegang verschaffen tot milieu-
informatie

Het aankooppersoneel moet de nodige juridische, 
fi nanciële en milieukennis bijgebracht worden, 
zodat het kan beslissen in hoeverre en waar 
milieufactoren het best kunnen worden ingevoerd in 
de aanbestedingsprocedure, of ze op het juiste niveau 

zijn vastgesteld om de beste prijs-kwaliteitverhouding 
te krijgen en of ze beantwoorden aan de 
milieuprioriteiten van de aanbestedende dienst.

Hoofdstuk 1  
Milieuvriendelijke aanbestedingsstrategieën

Een handleiding van goede 
milieupraktijken in Barcelona
De lokale overheid van Barcelona heeft voor 
haar 12 000 medewerkers een handleiding van 
goede milieupraktijken samengesteld, met infor-
matie over het plaatsen van milieuvriendelijke 
opdrachten en over andere milieukwesties (1).

(1) Meer informatie op: http://www.bcn.es/agenda21/A21_text/
guies/GreenOffi ceGuide.pdf.

Het is belangrijk dat een groen aanbestedingsbeleid 
wordt bekendgemaakt aan zo veel mogelijk 
belanghebbenden, zoals huidige en toekomstige 
leveranciers, dienstverleners of aannemers, zodat 
deze rekening kunnen houden met de nieuwe eisen.

Samenwerking tussen de verschillende 
aanbestedende diensten is ook een manier om 
de deskundigheid en knowhow op milieugebied 
toegankelijker te maken en om het beleid bekend te 
maken aan de buitenwereld.

Richtsnoeren voor een milieuvriendelijk 
aankoopbeleid in Vorarlberg

De Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg bestaat uit 
96 kleine gemeenten die verspreid liggen over een 
dunbevolkt gebied. De meeste gemeenten heb-
ben geen voltijdse inkopers, laat staan milieuspe-
cialisten. Om in deze omgeving tot een succesvol 
milieuvriendelijk aankoopbeleid te komen, moest 
worden samengewerkt en moesten de inkopers 
zo veel mogelijk worden ontlast van technische 
taken zoals het vaststellen van criteria. Te dien 
einde stelde Vorarlberg ecologische richtsnoe-
ren op voor het kopen van bouwdiensten en van 
kantoorproducten en -materiaal. Deze richtsnoe-
ren zijn nu beschikbaar op het internet (2).

(2) Meer informatie op: http://www.vorarlberg.at.
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1.2. Algemene prioriteiten vaststellen 
voor het invoegen van een „groener” 
aanbestedingsbeleid

• Ga stapsgewijze te werk. Begin met een beperkt 
aantal producten en diensten waarvan het effect 
op het milieu duidelijk is of waarvoor gemakkelijk 
beschikbare groene alternatieven bestaan die 
niet duurder zijn (bv. kringlooppapier, energie-
effi ciënte kantoorapparatuur). U kunt ook 
beginnen met ervoor te zorgen dat de specifi caties 
van de opdracht geen negatief effect op het 
milieu hebben (bv. doordat ze het gebruik van 
gerecycleerde onderdelen uitsluiten).

Stapsgewijze aanpak in Duinkerke 
en Rijsel

De Franse stad Duinkerke ging stapsgewijze te 
werk toen ze in 1999 de eerste aanzet tot milieu-
vriendelijke overheidsopdrachten gaf. Ze begon 
met één product en bouwde vertrouwen op door 
tests uit te voeren en nauw met de gebruikers 
samen te werken. Aldus schiep ze het juiste kli-
maat om over te gaan tot een meer systematisch 
plaatsen van milieuvriendelijke opdrachten en in 
overweging nemen van milieuvriendelijke alterna-
tieven voor andere producten.

De stad Rijsel heeft een bureau opgericht om haar 
inkopers op te leiden in het zoeken naar vervan-
gingsproducten met een beperkter effect op het 
milieu. Ze beginnen met zes producten: papier, verf, 
drukinkt, reinigingsmiddelen, straatverlichting en 
hout. Daarna zullen ze proberen een procedure vast 
te stellen om andere producten toe te voegen.

• Ga na of er ecologisch betere alternatieven 
beschikbaar en betaalbaar zijn. Bestaan er 
milieuvriendelijke(re) producten op de markt, 
voldoen zij aan uw eisen en kunt u ze betalen?

• Ga na of er gegevens beschikbaar zijn. Kunt u 
de wetenschappelijke en milieugegevens vinden 
die u nodig hebt om criteria voor dit product 
vast te stellen? Hoe moeilijk zal het zijn om 
te beslissen wat u technisch wilt, en om dit te 
formuleren in een uitnodiging tot inschrijving?

Gegevensbank van de Commissie over 
producten en diensten

De Commissie van de Europese Gemeenschap-
pen heeft een gegevensbank ontwikkeld die 
eenvoudige milieu-informatie bevat over onge-
veer honderd product- en dienstengroepen. Ze 
verschaft basisinformatie aan bedrijfs- en over-
heidsinkopers, o.a. over de milieukeurmerken 
die beschikbaar zijn voor een bepaald product 
of over de belangrijkste milieueffecten van het 
product. De gegevensbank kan worden geraad-
pleegd op:
http://europa.eu.int/comm/environment/green_
purchasing.

• Ga na wat de milieueffecten zijn. Kies 
producten (bv. voertuigen) of diensten 
(bv. reinigingsdiensten) die een groot effect op 
het milieu hebben.

• Besteed aandacht aan één of meer 
milieuproblemen, zoals klimaatverandering 
of afval. Introduceer algemene eisen inzake 
energie-effi ciëntie of recycleerbaarheid.
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• Streef naar zichtbaarheid. Hoe zichtbaar 
zal het milieuvriendelijke beleid zijn voor 
het publiek en voor het personeel? Zullen zij 
beseffen dat we een inspanning leveren om 
onze milieuprestaties te verbeteren? Opvallende 
veranderingen, zoals het type voertuigen dat de 
overheidsdienst gebruikt of het overschakelen 
op organisch voedsel in schoolkantines, kunnen 
mensen bewuster maken van het beleid en het in 
verband brengen met andere milieuprojecten.

• Ga na waar de mogelijkheden liggen 
voor technologische ontwikkeling. Als 
milieuvriendelijke aanbestedingen het 
ontwikkelen en in de handel brengen van 
producten en diensten in een vroeg stadium 
kunnen beïnvloeden, heeft dit meer kans op 
succes dan wanneer geprobeerd wordt de 
milieukenmerken van volwassen sectoren te 
veranderen.

Duits modelproject van 
zonneverwarming voor zwembaden

In 1983 startten de Europese Commissie en het 
Duitse Ministerie van Onderzoek en Technolo-
gie met een modelproject om de conventionele 
verwarming voor zwembaden te vervangen door 
zonneverwarming. De fi nanciële impuls van over-
heidsopdrachten heeft ertoe bijgedragen dat de 
prijs van dit innoverend product is gedaald en 
dat het product aantrekkelijker is geworden voor 
particuliere kopers.

• Pas een wetenschappelijk verantwoorde, op 
de levenscyclus gerichte aanpak toe. Verplaats 
geen milieueffecten van het ene stadium van de 
levenscyclus van een product naar een ander. 
Zoek relevante informatie in de onderliggende 
specifi caties van milieukeurmerken of 
op websites en gegevensbanken die de 
consumenten informeren.
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Samenvatting

•  Overheidsdiensten zijn meer dan particuliere 
inkopers verplicht om een zo goed 
mogelijke prijs-kwaliteitverhouding te 
krijgen en om eerlijk te handelen bij de 
aanbestedingsprocedures. Milieuoverwegingen 
kunnen bijdragen tot een betere prijs-
kwaliteitverhouding. Eerlijk handelen houdt 
in dat gelijke kansen worden geboden en 
transparantie wordt gewaarborgd.

• De voorbereidingsfase is van doorslaggevende 
belang. Een aan de aanbesteding voorafgaande 
grondige analyse en planning zijn noodzakelijk, als 
milieudoelstellingen moeten worden verwezenlijkt.

• Het is inzonderheid belangrijk dat u precies 
analyseert wat u nodig hebt, voordat u over een 
oplossing beslist.

2.1. Inleiding

Een milieubeleid kan maar succesvol zijn als de 
aanbestedingsprocedure voor overheidsopdrachten 
goed werkt. Een milieuvriendelijk 
aanbestedingsbeleid dat niet zorgvuldig wordt 
toegepast, kan vastlopen op praktische problemen, 
zoals: wanneer moet erom worden gevraagd, aan 
wie moet erom worden gevraagd en welke criteria 
moeten worden gebruikt.

2.2. De aard van de aanbestedingsprocedure 
voor overheidsopdrachten

Bij aanbestedingen voor overheidsopdrachten 
komt het er in wezen op aan, zoals bij particuliere 
aankoopprocedures, om aanbod en vraag op elkaar 
af te stemmen, met dit verschil dat aanbestedende 
diensten extra voorzichtig moeten zijn wanneer 
ze opdrachten gunnen. Dat komt doordat het 
overheidsinstanties zijn, die gefi nancierd worden met 
het geld van de belastingbetaler.

Deze extra voorzichtigheid kan worden vertaald in 
twee hoofdbeginselen:

•  de beste prijs-kwaliteitverhouding krijgen;

•  eerlijk handelen.

Beste prijs-kwaliteitverhouding

Aanbestedende overheidsdiensten dragen de 
verantwoordelijkheid om bij alles wat ze kopen 
de beste prijs-kwaliteitverhouding voor het geld 
van de belastingbetaler te krijgen. Dat betekent 
niet noodzakelijk dat u alleen mag ingaan op de 
goedkoopste aanbieding. Het betekent dat u de best 
mogelijke koop moet sluiten binnen de parameters 
die u hebt vastgesteld. Milieubescherming kan zo’n 
parameter zijn en kan dus op evenwaardige wijze 
als andere factoren meespelen bij het gunnen van de 
opdracht. Een goede prijs-kwaliteitverhouding kan 
dus samengaan met milieuoverwegingen.

Eerlijk handelen

Eerlijk handelen houdt in dat de beginselen van de 
interne markt worden gevolgd; zij vormen de basis 
voor de richtlijnen inzake overheidsopdrachten en 
voor de op deze richtlijnen gebaseerde nationale 
wetgevingen. Het belangrijkste beginsel is dat 
van de gelijke behandeling, wat inhoudt dat alle 
concurrenten gelijke kansen moeten krijgen om mee 
te dingen naar de opdracht. Dat is maar mogelijk 
als ook het beginsel van de transparantie wordt 
toegepast.

Hoofdstuk 2
Aanbestedingen voor overheidsopdrachten 
organiseren
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2.3. De verschillende fasen 
van de aanbestedingsprocedure

De voorbereidingsfase van een 
aanbestedingsprocedure is van doorslaggevend 
belang. Elke fout in deze fase zal een negatieve 
uitwerking hebben op alle volgende fasen, en 
uiteindelijk op het eindresultaat, omdat alle fasen 
op elkaar voortbouwen. Daarom moet u, alvorens 
een aanbestedingsprocedure te starten, voldoende 
tijd besteden aan het vaststellen van het voorwerp 
van de opdracht en van de middelen die moeten 
worden gebruikt om het eindresultaat te bereiken.

Een andere factor die het belang van de 
voorbereidingsfase onderstreept, is het feit dat de 
vroege fasen van de aanbestedingsprocedure relatief 
gezien de beste mogelijkheden bieden om rekening 
te houden met milieuoverwegingen.

De algemene structuur van een 
aanbestedingsprocedure voor overheidsopdrachten 
is in wezen niet anders dan die van een particuliere 
aankoopprocedure. Zij verlopen allebei ongeveer 
volgens dezelfde fasen: het voorwerp van de 
opdracht vaststellen, de technische specifi caties en 
de contractuele parameters voor het product/het 
werk/de dienst opstellen, de juiste kandidaat kiezen 
en bepalen wat de beste aanbieding is.

In het vervolg van dit handboek wordt een 
hoofdstuk besteed aan elke fase. Hierbij bekijken we 
op welke manier in elke fase rekening kan worden 
gehouden met het milieu en geven we praktische 
voorbeelden en adviezen.

2.4. Het belang van het vaststellen 
van uw behoeften

Eén cruciale stap moet u in deze voorbereidingsfase 
doen nog voor u het voorwerp van de opdracht 
bepaalt: u moet uw behoeften vaststellen.

Voorbeelden van bepalingen die vormgeven aan 
het beginsel gelijke behandeling in de richtlijnen 
inzake overheidsopdrachten, zijn de tijdslimieten 
voor het ontvangen van inschrijvingen en aan-
vragen tot deelname, en de gemeenschappelijke 
regels inzake technische specifi caties.

Voorbeelden van de toepassing van het begin-
sel transparantie kunnen worden gevonden in de 
verschillende bepalingen betreffende de publica-
tie van aankondigingen en de aan aanbestedende 
diensten opgelegde verplichting om de inschrij-
vers te laten weten waarom hun aanbiedingen 
zijn afgewezen.

Stel dat u informatie moet bekendmaken aan het 
publiek. U kunt beslissen om folders, posters, 
brochures en krantenadvertenties te kopen. Als u 
echter denkt in termen van mogelijke oplossingen 
in plaats van in termen van eigenlijke behoeften, 
kiest u misschien voor meer milieuvriendelijke 
oplossingen, zoals het elektronisch verspreiden 
van informatie via websites of e-mails.

Daarom kunt u beter, om doeltreffend te zijn, 
uw behoeften op een functionele manier 
beschrijven, zodat u geen op de markt beschikbare 
mogelijkheden uitsluit. Zodra u uw behoefte goed 
hebt geanalyseerd, besluit u misschien zelfs dat er 
helemaal geen opdracht nodig is.

Minder kopen in Pori

Milieuvriendelijk kopen staat niet altijd gelijk met 
groenere producten kopen. Het kan ook gewoon 
betekenen dat er minder wordt gekocht. In Pori, 
een Finse stad aan de Oostzee, hebben ze een 
dienst voor intern hergebruik opgezet door mid-
del van een webgebaseerd mededelingenbord. 
Medewerkers die bepaalde kantoorbenodigdhe-
den niet meer gebruiken, kunnen ze aan andere 
afdelingen of personeelsleden aanbieden die ze 
wel nodig hebben (1).

(1) Meer informatie op: http://www3.iclei.org/egpis/
egpc-061.html.

Hoofdstuk 2 — Aanbestedingen voor overheidsopdrachten organiseren

Hosted on The Public Procurement Portal - www.publictendering.com

http://www.publictendering.com


G
ro

en
 k

op
en

!—
  E

en
 h

an
db

oe
k 

in
za

ke
 m

ili
eu

vr
ie

nd
el

ijk
e 

ov
er

he
id

so
pd

ra
ch

te
n

14

Samenvatting

• Bij het vaststellen van het voorwerp van een 
opdracht, zijn de aanbestedende diensten in 
grote mate vrij om te kiezen wat ze wensen 
aan te kopen. Dat biedt hun veel ruimte om 
milieuoverwegingen te laten meespelen, mits zij 
dit doen zonder de markt te verstoren, bv. door 
de toegang ertoe te beperken of te belemmeren.

• Een marktanalyse kan essentiële informatie 
opleveren over de beschikbare milieuopties 
en over de algemene commerciële prijzen en 
voorwaarden.

• De onderliggende technische specifi caties van 
milieukeurmerken kunnen heel nuttig zijn voor 
het opstellen van technische specifi caties; van 
de inschrijvers mag echter niet worden geëist 
dat ze geregistreerd zijn overeenkomstig een 
milieukeursysteem.

• Specifi eke materialen en milieuvriendelijke 
productiemethoden kunnen worden 
gepreciseerd, indien van toepassing.

3.1. Het voorwerp vaststellen

Het „voorwerp” van een opdracht is datgene 
wat u wilt kopen (product, dienst of werk). Dit 
vaststellingsproces zal over het algemeen resulteren 
in een basisbeschrijving van het product, de dienst 
of het werk, maar het kan ook de vorm aannemen 
van een op prestaties gebaseerde defi nitie.

Voor milieuoverwegingen lijkt een op prestaties 
gebaseerde defi nitie aangewezen te zijn, vermits 
in dat geval de aanbestedende dienst niet alle 
kenmerken van het product, de dienst of het werk 
nauwgezet moet specifi ceren, maar alleen het 
gewenste effect ervan.

3.1.1. Het recht om te kiezen

In principe staat het u vrij om het voorwerp 
van de opdracht zo vast te stellen, dat het 
tegemoetkomt aan uw behoeften. De wetgeving 
inzake overheidsopdrachten regelt niet zozeer wat 
de aanbestedende diensten kopen, maar vooral 
hoe ze het kopen. Daarom leggen de richtlijnen 
inzake overheidsopdrachten geen enkele beperking 
op betreffende het voorwerp van een opdracht als 
dusdanig.

De vrijheid om de opdracht vast te stellen is echter 
niet onbeperkt. In sommige gevallen kan de keuze 
van een specifi ek product, een specifi eke dienst of 
een specifi ek werk de gelijke kansen van bedrijven 
over de hele EU schaden. Er moeten bepaalde 
waarborgen zijn.

Deze waarborgen zitten in de eerste plaats 
vervat in het feit dat de bepalingen van het EG-
Verdrag inzake non-discriminatie, de vrijheid van 
dienstverlening en het vrij verkeer van goederen 
in alle gevallen van toepassing zijn, en dus ook op 
overheidsopdrachten die zich onder de drempels 
van de richtlijnen bevinden, of op bepaalde 
aspecten van opdrachten die niet expliciet worden 
behandeld door de richtlijnen. In de praktijk 
betekent dit dat u ervoor moet zorgen dat de 
opdracht de toegang tot uw nationale markt niet 
belemmert voor andere EU-deelnemers.

Een tweede waarborg bestaat erin dat, 
overeenkomstig de aanbestedingsregels voor 
overheidsopdrachten, de technische specifi caties die 
worden gebruikt om de opdracht vast te stellen, niet 
op een discriminerende manier mogen vastgesteld 
zijn.

Hoofdstuk 3
De eisen van de opdracht vaststellen
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3.1.2. Een milieuvriendelijke titel 
voor de opdracht kiezen

Zo’n titel maakt het voor de inschrijvers 
gemakkelijker om snel te weten wat er verlangd 
wordt en maakt meteen duidelijk dat de 
milieuprestaties van het product of de dienst een 
belangrijk element van de opdracht zullen vormen.

Door milieugerichte titels te gebruiken, stuurt u niet 
alleen een boodschap naar potentiële leveranciers, 
maar ook naar de lokale gemeenschap en andere 
aanbestedende diensten.

3.1.3. Een marktanalyse uitvoeren

Om te kunnen bepalen wat u gaat kopen, moet u 
een zeker inzicht hebben in de markt. Het is heel 
moeilijk om een concept voor een product, dienst 
of werk te ontwikkelen, als u niet weet wat er 
beschikbaar is. Milieuvriendelijke alternatieven 
liggen niet altijd voor de hand of worden vaak niet 
goed aangeprezen.

Daarom moet u wat zoekwerk verrichten. Dit kan 
gebeuren door middel van een marktanalyse. Een 
marktanalyse is een algemeen overzicht van de 
mogelijkheden die de markt biedt om te voldoen 
aan uw welbepaalde behoefte. Een succesvolle 
analyse is maar mogelijk als ze op een open en 
objectieve manier wordt uitgevoerd, en gericht 
is op de algemene oplossingen die op de markt 
beschikbaar zijn en niet op aannemers waaraan u de 
voorkeur geeft of die u gunstig gezind bent. Op die 
manier krijgt u informatie over milieuvriendelijke 
alternatieven, als die er zijn, en over het algemene 
prijsniveau van de beschikbare opties.

Een milieuvriendelijke titel van het 
Brussels Instituut voor Milieubeheer

Het Brussels Instituut voor Milieubeheer (IBGE-
BIM) (1) gaf aan zijn uitnodiging tot inschrijving voor 
reinigingsdiensten de volgende titel: „Milieuvrien-
delijk reinigen”. Andere geschikte titels zijn: „Orga-
nische catering” of „Energie-effi ciënt bouwen”.

(1)  http://www.ibgebim.be/.

Het juiste product zoeken

Een gemeenschap die het voornemen heeft 
omheiningen en straatmeubilair te kopen, zou een 
onderzoek kunnen instellen naar de op de markt 
beschikbare materialen, zoals hout van ecologisch 
duurzaam beheerde bossen of synthetisch mate-
riaal vervaardigd van gerecycleerde grondstoffen.

3.1.4. Aanbevelingen betreffende 
overheidsopdrachten voor werken

In de werkensector wordt veel aandacht aanbesteed 
aan het zogenaamde „duurzaam bouwen”. Wanneer 
overheidsinstanties hun rol van aanbestedende 
diensten vervullen, werken ze vaak samen 
met bouwondernemingen en architecten om 
milieuvriendelijke bouwmethoden te ontwikkelen.

Een Franse test voor een meer 
milieuvriendelijke huisvesting

De Franse overheid heeft plannen ontplooid voor 
het toepassen van HQE (Haute Qualité Environ-
nementale), een methode om te komen tot een 
hoge milieukwaliteit in de bouwsector, de sociale 
huisvesting en de stadsplanning. Deze methode is 
erop gericht gebouwen te ontwerpen die minder 
water en energie verbruiken en minder onder-
houd vereisen (2).

(2) Meer informatie op: http://www.logement.equipement.gouv.
fr/alaune/dossiers/presse_030102.pdf.

Hoofdstuk 3 — De eisen van de opdracht vaststellen

Voor bepaalde openbare en particuliere projecten 
is het verplicht om een milieueffectbeoordeling 
(MEB) uit te voeren. Deze verplichting komt niet 
voort uit de richtlijnen inzake overheidsopdrachten, 
maar kan een invloed hebben op de vaststelling 
van het voorwerp van de opdracht of de 
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uitvoeringsbepalingen (1). De milieueffectbeoordeling 
verschaft nationale overheidsinstanties relevante 
informatie die hen in staat stelt een beslissing te 
nemen met volle kennis van de gevolgen van die 
beslissing op het milieu. Bij het vaststellen van het 
voorwerp van de opdracht kan de uitvoering van 
een milieueffectbeoordeling leiden tot een meer 
evenwichtige beslissing.

Zo ook zal Richtlijn 2002/91/EG betreffende de 
energieprestatie van gebouwen (2), die de lidstaten 
ertoe verplicht om minimumeisen vast te stellen voor 
de energieprestatie van nieuwe gebouwen en van 
grote bestaande gebouwen die uitgebreide renovaties 
ondergaan, invloed hebben op de vaststelling van 
het voorwerp en de technische specifi caties van de 
bouw- of renovatieopdracht voor deze gebouwen.

3.1.5. Aanbevelingen betreffende 
overheidsopdrachten voor leveringen 
en diensten

De milieuvoordelen van milieuvriendelijke 
overheidsopdrachten voor leveringen en diensten 
komen tot uiting in het eindresultaat: het 
eindproduct of de uiteindelijke dienst.
Een belangrijke overweging is de verbetering van 
het algemeen energiegebruik, bijvoorbeeld door een 
grotere energie-effi ciëntie. Dat zal het milieu ten 
goede komen en tegelijk kosten besparen.
Een ander punt van overweging is het effect 
van het milieuvriendelijke product of de 
milieuvriendelijke dienst op het milieu in het 
stadium van de afvalverwerking. Een marktanalyse 
kan grote verschillen aan het licht brengen inzake:

• het te verwerken volume,

• de schadelijke invloed van de materialen en

• de hoeveelheid materialen die kan worden
gerecycleerd.

(1) De milieueffectbeoordeling werd in 1985 geïntroduceerd door Richtlijn 
85/337/EEG (PB L 175 van 5.7.1985, p. 40), gewijzigd bij Richtlijn 
97/11/EG (PB L 73 van 14.3.1997, p. 5).

(2) Richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 
16 december 2002 (PB L 1 van 4.1.2003), uiterlijk op 4 januari 2006 om 
te zetten in nationaal recht.
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Nog een belangrijk aspect is de duurzaamheid van 
het product, m.a.w. of het gemaakt is om lang mee 
te gaan. In sommige gevallen is het heel verleidelijk 
om het goedkoopste product te kopen, maar dit kan 
op langere termijn duurder blijken te zijn en ook 
schadelijk voor het milieu. Producten van inferieure 
kwaliteit (ongeacht hun milieukenmerken) hebben 
over het algemeen een kortere levensduur. Als een 
goedkoper product vaker moet worden vervangen 
dan een duur product, zal dit resulteren in hogere 
kosten, extra energieverbruik en meer afval. Meer 
algemeen, en inzonderheid wat de opdrachten 
voor diensten betreft, moet de nadruk in de eerste 
plaats worden gelegd op een milieuvriendelijke 
uitvoeringswijze, zodat u een voor het milieu 
minder schadelijke uitvoering van de opdracht kunt 
kiezen door rekening te houden met de gebruikte 
apparatuur of materialen.

3.2. De technische specifi caties opstellen

3.2.1. Technische specifi caties

Zodra u het voorwerp van de opdracht hebt 
vastgesteld, moet u dit omzetten in meetbare 
technische specifi caties die direct kunnen worden 
toegepast in een aanbestedingsprocedure voor 
overheidsopdrachten. Dat is zoals het uitwerken van 
een schets tot een schilderij. Technische specifi caties 
hebben twee functies:

• ze beschrijven de opdracht voor de markt, 
zodat de bedrijven kunnen uitmaken of ze 
geïnteresseerd zijn. Aldus bepalen zij het 
concurrentieniveau;

• ze verstrekken meetbare eisen aan de hand 
waarvan inschrijvers kunnen worden beoordeeld. 
Ze vormen minimale voldoeningscriteria. 
Als ze niet duidelijk en correct zijn, zullen 
ze onvermijdelijk leiden tot ongeschikte 
aanbiedingen. Aanbiedingen die niet voldoen 
aan de technische specifi caties moeten worden 
afgewezen.

3.2.2. Op prestaties gebaseerde specifi caties

De Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG inzake 
overheidsopdrachten bieden de aanbestedende 
diensten expliciet de mogelijkheid om te kiezen 
tussen op technische normen gebaseerde 
specifi caties en op prestaties gebaseerde eisen (1).
Een op prestaties gebaseerde benadering biedt 
gewoonlijk meer ruimte voor creativiteit op de 
markt en daagt de markt uit om innoverende 
technische oplossingen te ontwikkelen. Als u 
voor deze benadering kiest, hoeft u de technische 
specifi caties niet al te gedetailleerd te formuleren. 

(1) Zie artikel 23 van Richtlijn 2004/18/EG en artikel 34 van Richtlijn 
2004/17/EG.
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die door de Europese norm wordt voorzien een ruim 
draagvlak.

Sommige technische normen bevatten bepalingen 
betreffende de milieukenmerken van producten of 
diensten. Als deze specifi caties worden gebruikt bij 
aanbestedingen voor overheidsopdrachten, moeten 
de bedrijven aantonen dat zij kunnen voldoen aan 
de normen of, als zij niet dezelfde methoden volgen, 
dat zij de door de normen opgelegde prestatieniveaus 
kunnen bereiken. Als zij dit niet kunnen aantonen, 
moeten zij worden uitgesloten.

Op specifi eke punten kunt u een hogere graad van 
milieubescherming eisen dan wordt voorgeschreven 
door een norm, op voorwaarde dat hierdoor geen 
potentiële inschrijvers worden gediscrimineerd.
De Europese normalisatie-instellingen bevorderen 
milieuoverwegingen. CEN, bijvoorbeeld, heeft nu een 
speciale milieuhelpdesk die advies en bijstand verstrekt 
aan de technische comités (3).
De Europese Commissie zelf werkt ook aan het 
invoegen van milieuoverwegingen in de technische 
normen. Zij heeft een mededeling goedgekeurd 
betreffende de integratie van milieuaspecten in de 
Europese normalisatie (4).

De eindresultaten preciseren, maar niet 
de manier waarop ze moeten worden 
verwezenlijkt
Als u kantoren in een gebouw op een bepaalde 
temperatuur wilt houden, kunt u dit doen door zeer 
gedetailleerde specifi caties op te leggen voor een 
centraal verwarmingssysteem. Een andere moge-
lijkheid is, dat u bepaalt dat er in de kantoren een 
constante temperatuur van 20° C moet heersen, en 
het aan de leveranciers overlaat om verschillende 
oplossingen voor te stellen. De leveranciers kunnen 
dan kiezen voor natuurlijke verwarmings- en venti-
latiesystemen in plaats van voor de verbranding van 
fossiele brandstoffen.

Wanneer u op prestaties gebaseerde specifi caties 
vaststelt, moet u nog voorzichtiger te werk 
gaan dan wanneer u conventionele technische 
specifi caties vaststelt. Aangezien de op de markt 
beschikbare keuzemogelijkheden sterk kunnen 
verschillen, moet u ervoor zorgen dat uw 
specifi caties voldoende duidelijk zijn, zodat u een 
juiste en verantwoorde evaluatie kunt maken.

3.2.3. Milieugerichte technische normen

Technische normen kunnen verschillende vormen 
aannemen, zoals Europese normen (EN), Europese 
technische goedkeuringen en internationale normen, 
en nationale normen en nationale technische 
specifi caties. Normen zijn nuttig bij het opstellen van 
specifi caties voor overheidsopdrachten, vermits zij 
duidelijk en niet-discriminerend zijn, en ontwikkeld 
zijn op basis van consensus. Op Europees niveau 
worden ze uitgewerkt door de Europese normalisatie-
instellingen: het Europees Comité voor Normalisatie 
(CEN), het Europees Comité voor Elektrotechnische 
Normalisatie (Cenelec) (1) en het Europees 
Normalisatie-instituut voor Telecommunicatie 
(ETSI) (2). Aan het Europees normalisatieproces 
wordt deelgenomen door een hele waaier van 
belanghebbenden, zoals nationale overheidsinstanties, 
milieuorganisaties, consumentenverenigingen en de 
bedrijfswereld. Hierdoor heeft de technische oplossing 

(1) Meer informatie op de website: http://www.cenelec.org.

(2) Meer informatie op de website: http://www.etsi.org.

(3) Meer informatie op de website: http://www.cenorm.be/cenorm/index.
htm.

(4) Mededeling goedgekeurd op 25 februari 2004 (COM(2004) 130 
def.); meer informatie op de website: http://europa.eu.int/comm/
environment/standardisation/index_en.htm.
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3.2.4. Gebruik van varianten

Het is mogelijk dat u, zelfs nadat u een 
marktanalyse hebt uitgevoerd, niet zeker weet of 
er milieuvriendelijke alternatieven bestaan voor de 
producten, diensten of werken die u wilt kopen, of 
dat u twijfels blijft hebben over hun kwaliteit of prijs.

In dat geval kan het interessant zijn om aan potentiële 
inschrijvers te vragen dat ze milieuvriendelijke 
varianten indienen. Dat houdt in dat u een 
minimumaantal technische specifi caties vaststelt voor 
het product dat u wilt aankopen, waaraan zowel de 
neutrale aanbieding als de milieuvriendelijke variant 
moeten voldoen. Voor deze laatste voegt u een 
milieudimensie toe. Alle ingediende aanbiedingen 
(zowel de neutrale als de milieuvriendelijke) kunt 
u dan vergelijken op basis van hetzelfde pakket 
gunningscriteria. Aldus kunt u varianten gebruiken 
om het milieu te ondersteunen, door een vergelijking 
mogelijk te maken tussen standaardoplossingen en 
milieuvriendelijke keuzes (op basis van dezelfde 
technische standaardeisen). Het staat de bedrijven 
vrij om aanbiedingen te doen op basis van de variant 
of van de oorspronkelijke inschrijving, tenzij anders 
wordt aangegeven door de aanbestedende dienst.

Om varianten te kunnen aanvaarden 
bij een aanbestedingsprocedure voor 
overheidsopdrachten (1) moet u het volgende vooraf 
in de inschrijvingsdocumenten vermelden:

• dat varianten worden aanvaard;

• de minimale milieuspecifi caties waaraan 
de varianten moeten voldoen (bv. betere 
milieuprestatie);

• specifi eke eisen voor het presenteren van 
varianten in aanbiedingen (bv. dat de variant 
moet worden ingediend in een aparte envelop 
met daarop „Variant” of dat een variant alleen 
samen met een neutrale aanbieding kan worden 
ingediend).

3.3. Milieukeurmerken

3.3.1. Algemeen

Er zijn een reeks milieukeurmerken ontwikkeld om 
informatie over de milieuprestaties van een product 
of dienst op een gestandaardiseerde wijze mede te 
delen, teneinde consumenten of andere bedrijven te 
helpen groenere producten of diensten te kiezen.

Milieukeurcriteria zijn niet gebaseerd op één 
enkele parameter, maar veeleer op studies waarin 
het milieueffect van een product of dienst 
gedurende zijn hele levenscyclus wordt onderzocht; 
deze totaalbenadering is gebaseerd op geldige 
wetenschappelijke informatie. Dit levert nuttige 
informatie op over de inherente kosten van een 
product, van de winning van de grondstoffen in de 
preproductiefase, via de productie en distributie, tot 
de uiteindelijke verwijdering.

U kunt de informatie van de milieukeurmerken op 
verschillende manieren gebruiken:

• als hulpmiddel bij het opstellen van uw 
technische specifi caties, om de kenmerken 
van de leveringen of diensten die u koopt te 
preciseren;

• wanneer u controleert of de leveringen of 
diensten aan deze eisen voldoen, kunt u het 
keurmerk aanvaarden als bewijs dat ze voldoen 
aan de technische specifi caties;

• als een referentie aan de hand waarvan 
aanbiedingen worden beoordeeld in de 
gunningsfase (zie onderstaand voorbeeld);

• u kunt verschillende soorten keurmerken 
gebruiken voor verschillende doeleinden. 
Keurmerken op basis van één criterium, 
bijvoorbeeld, kunnen nuttig zijn voor een 
stapsgewijze benadering.

U kunt echter nooit eisen dat de inschrijvers 
geregistreerd moeten zijn overeenkomstig een 
bepaald milieukeursysteem.

(1) Zie artikel 24 van Richtlijn 2004/18/EG en artikel 36 
van Richtlijn 2004/17/EG.
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• ze toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerde 
partijen.

 De producten en diensten die een 
milieukeurmerk dragen worden verondersteld 
te voldoen aan de technische specifi caties. Het 
is echter niet toegestaan om van de bedrijven 
te eisen dat ze in het bezit zijn van een bepaald 
milieukeurmerk of (volledig) voldoen aan een 
bepaald milieukeurmerk. U moet steeds ook 
andere geschikte bewijzen aanvaarden, zoals 
een testverslag van een erkend orgaan of een 
technisch dossier van de fabrikant.

3.3.3. Categorieën van milieukeurmerken

Overheidskeurmerken op basis van verschillende 
criteria (type I, ISO 14024)

Dit zijn de meest voorkomende keurmerken, die ook 
het meest worden gebruikt in groene aanbestedingen. 
Zij zijn gebaseerd op een aantal grenswaarden die 
doorslaggevend zijn voor het betreffende keurmerk. 
Verschillende criteria worden vastgesteld voor elke 
producten- of dienstengroep die onder het systeem 
valt. Deze criteria zullen normaal de milieuprestaties 
preciseren die het product moet bereiken en kunnen 
ook normen vaststellen die garanderen dat het product 
geschikt is voor gebruik.

Gebruik van EU-milieukeurmerken 
voor gloeilampen

De criteria van de EU-milieukeurmerken voor 
gloeilampen schrijven voor dat de lampen een 
gemiddelde levensduur van 10 000 uur moeten 
hebben. Als dat wordt overgenomen in een uitno-
diging tot inschrijving voor gloeilampen, kan 10 000 
uur worden vastgesteld als de technische speci-
fi catie voor de minimale levensduur, en kan in de 
gunningscriteria een bonuspunt worden gegeven 
voor elke duizend uur boven 10 000 uur.

Enkele interessante Europese en 
nationale milieukeurmerken

De meest bekende milieukeurmerken op basis 
van verschillende criteria zijn het Europese eco-
label („de Bloem”) (2), het Scandinavische keur-
merk („de Noordse Zwaan”) (3)en nationale keur-
merken (zoals „de Blauwe Engel” in Duitsland) (4). 
Al deze keurmerken zijn vrijwillig en gebaseerd op 
de levenscyclus, en zij impliceren dat het product 
door een derde partij wordt gecertifi ceerd (d.i. 
niet door de producenten zelf). Zij hebben een 
heel hoog niveau van transparantie en weten-
schappelijke nauwkeurigheid wat de vaststelling 
van criteria betreft, en zijn niet-discriminerend.

(2) Meer informatie op: http://europa.eu.int/comm/environment/
ecolabel/index_en.htm.

(3) Meer informatie op: http://www.svanen.nu/Eng/default.asp.
(4) Meer informatie op: http://www.blauer-engel.de/englisch/navigation/

body_blauer_engel.htm.(1) Zie artikel 23 van Richtlijn 2004/18/EG en artikel 35 van Richtlijn 
2004/17/EG.

3.3.2. Richtsnoeren voor het gebruik van
milieukeurmerken en hun onderliggende 
specifi caties in de aanbestedingsprocedure

De Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG inzake 
overheidsopdrachten (1) staan u expliciet toe om de 
onderliggende specifi caties van milieukeurmerken 
te gebruiken bij het vaststellen van op prestaties 
gebaseerde of functionele milieueisen, op 
voorwaarde dat:

• de specifi caties geschikt zijn voor het vaststellen 
van de kenmerken van de leveringen of diensten 
die het voorwerp zijn van de opdracht;

• de eisen voor het keurmerk gebaseerd zijn op 
wetenschappelijke informatie;

• de milieukeurmerken aangenomen zijn in 
samenspraak met alle belanghebbenden, zoals 
overheidsinstanties, consumenten, fabrikanten, 
distributeurs en milieuorganisaties;
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In het geval van het Europese ecolabel, 
bijvoorbeeld, kunnen de criteria voor alle 
producten- en dienstengroepen, waar van 
toepassing, direct van de overeenkomstige 
EU-website (1) worden gehaald en gekopieerd 
worden naar de technische specifi caties of de 
gunningscriteria.

Dit is echter niet het geval met alle 
milieukeurmerken. Sommige keurmerken bevatten 
criteria die:

• verband houden met de algemene 
bestuurspraktijken van het bedrijf dat het 
product maakt of de dienst verleent;

• rekening houden met ethische en andere 
dergelijke aspecten.

Deze criteria zijn niet geschikt voor technische 
specifi caties zoals die worden gepreciseerd in de 
richtlijnen inzake overheidsopdrachten en mogen 
dus niet worden gebruikt voor opdrachten die onder 
deze richtlijnen vallen. Immers, om bruikbaar te 
zijn voor overheidsopdrachten moeten de criteria 
verband houden met het voorwerp van de opdracht.

Overheidskeurmerken op basis van één criterium

Keurmerken op basis van één criterium zijn 
keurmerken die verband houden met één specifi ek 
milieuaspect, zoals energiegebruik of uitstootniveaus. 
Er bestaan twee types keurmerken op basis van één 
criterium.

Hoofdstuk 3 — De eisen van de opdracht vaststellen

(1) http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/index_en.html.

Het eerste type is gebaseerd op één of meer 
grenswaarden voor een specifi ek milieuaspect, bv. 
energie-effi ciëntie. Als een product voldoet aan deze 
criteria, mag het dat keurmerk dragen. Voorbeelden 
van dit keurmerktype zijn het biologisch keurmerk 
van de EU en het Energy Star-keurmerk voor 
kantoorapparatuur.

Energy Star, een Amerikaans succes

In 1993 besloot de Amerikaanse federale over-
heid om nog uitsluitend IT-apparatuur aan te 
kopen die voldeed aan de Energy Star-normen. 
De Amerikaanse overheid is ’s werelds groot-
ste afnemer van computers, en deze beslissing 
heeft wellicht een belangrijke rol gespeeld in het 
feit dat nadien de grote meerderheid van alle IT-
apparatuur op de markt is gaan beantwoorden 
aan de Energy Star-normen. De milieuvoorde-
len van de overschakeling van de Amerikaanse 
overheid op Energy Star zijn een besparing van 
200 miljard kWh elektriciteit sinds 1995, wat 
overeenkomt met 22 miljoen ton CO2 (

2).

(2) Meer informatie op: http://www.energystar.gov/.

Het tweede keurmerktype rangschikt producten 
of diensten volgens hun prestaties op het gebied 
van het betreffende milieuaspect. Voorbeelden 
van dit type zijn het EU-energielabel dat 
huishoudapparatuur rangschikt volgens hun 
energie-effi ciëntie, waarbij kwaliteit A* staat voor 
meest effi ciënt en kwaliteit G voor minst effi ciënt.

Keurmerken op basis van één criterium kunnen 
heel nuttig zijn wanneer u uw aanbestedingen 
stapsgewijze wilt „vergroenen”, vermits zij een 
geleidelijke verbetering mogelijk maken. Het 
gebruik van energie-effi ciëntienormen zou 
een uitstekende eerste stap naar een groener 
aankoopprogramma kunnen zijn. Aan de hand 
van de verschillende kwaliteitsgraden kunt u 
gemakkelijk beslissen hoe ver u wilt gaan.
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beschreven richtsnoeren betreffende geschikte 
milieukeurmerken voor overheidsopdrachten.

3.4. Specifi eke materialen kopen 
en rekening houden met de 
productieprocessen en -methoden

Waarvan en hoe een product gemaakt is, kan een 
belangrijk element vormen van zijn effect op het 
milieu. Krachtens de Richtlijnen 2004/17/EG en 
2004/18/EG mag er expliciet rekening worden 
gehouden met de productiemethoden bij het 
opstellen van de technische specifi caties (5), maar 
dat is eveneens mogelijk krachtens de voorafgaande 
richtlijnen.

3.4.1. Specifi eke materialen kopen

Als aanbestedende dienst hebt u het recht om te 
eisen dat het product dat u koopt gemaakt is van 
een specifi ek materiaal, op voorwaarde dat de in het 
Verdrag vervatte beginselen van non-discriminatie en 
vrij verkeer van goederen en diensten in acht worden 
genomen.

U kunt ook aangeven welke reeks materialen 
u verkiest, of specifi ceren dat de materialen of 
chemische stoffen niet schadelijk mogen zijn 
voor het milieu. Aanbestedende diensten kunnen 
bijvoorbeeld reinigingsmiddelen op een groene manier 
kopen door een indicatieve lijst op te geven van 
gevaarlijke stoffen die schadelijk zijn voor het milieu 
of de volksgezondheid (op basis van een objectieve 
risicobeoordeling) en die niet aanwezig mogen zijn in 
het product.

Het recht om materialen of de bestanddelen van 
een product te specifi ceren omvat ook het recht 
om te eisen dat het product, indien mogelijk, een 
minimumpercentage gerecycleerd of hergebruikt 
materiaal bevat.

Particuliere keurmerken

Naast de grote overheidskeurmerken is er ook 
een aantal particuliere keurmerken die uitgaan 
van NGO’s, bedrijfsgroepen of combinaties van 
belanghebbenden. Hiertoe behoren de keurmerken 
van boscertifi ceringsstelsels (zie punt 3.4.5) zoals FSC 
(Forest Stewardship Council) (1) en PEFC (Programme 
for the Endorsement of Forest Certifi cation 
Schemes) (2), biologische keurmerken zoals IFOAM (3), 
en keurmerken op basis van verschillende criteria 
zoals het Zweedse keurmerk „Bra miljoval” (4).

Naar gelang van hun toegankelijkheid en de manier 
waarop ze worden aangenomen, voldoen deze 
keurmerkstelsels al dan niet aan de hierboven

Hoofdstuk 3 — De eisen van de opdracht vaststellen

(1) Meer informatie op: http://www.fsc.org/.

(2) Meer informatie op: http://www.pefc.org/internet/html/.

(3) Meer informatie op: http://www.ifoam.org.

(4) http://www.snf.se/bmv/english.cfm.
(5) Bijlage VI van Richtlijn 2004/18/EG en bijlage XXI van Richtlijn 

2004/17/EG.
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Hoofdstuk 3 — De eisen van de opdracht vaststellen

Groene aanbestedingsregels in 
Göteborg (1) en Londen (2)

Kies producten die het milieu zo weinig mogelijk 
schaden, zowel tijdens hun vervaardiging als tij-
dens hun gebruik. Het hele proces — productie, 
consumptie, verwijdering — moet in aanmerking 
worden genomen.

• Kies producten die niet schadelijk zijn voor con-
sumenten of gebruikers (rekening houdend met 
de arbeidsomgeving van de werknemers).

• Kies producten die biologisch afbreekbaar zijn of 
hergebruikt kunnen worden.

• Kies producten die niet onnodig energie en 
natuurlijke hulpbronnen verbruiken tijdens hun 
vervaardiging of hun gebruik.

De burgemeester van Londen heeft groene 
aanbestedingsregels uitgevaardigd waarbij 
bedrijfs- en overheidsinkopers zich ertoe ver-
binden goederen te kopen die, indien mogelijk, 
gerecycleerde materialen bevatten.

(1) Meer informatie op: http://www3.iclei.org/egpis/
egpc-056.html.

(2) Meer informatie op: http://www.lecf.org.uk/procurement/
index.htm.

3.4.2. Productieprocessen en -methoden

Zoals eerder gezegd staan de Richtlijnen 2004/17/EG, 
2004/18/EG en de voorafgaande richtlijnen u toe 
om eisen inzake productiemethoden op te nemen in 
de specifi caties voor groene aanbestedingen.

Aangezien echter alle technische specifi caties 
verband moeten houden met het voorwerp van de 
opdracht, kunt u er alleen eisen in opnemen die 
betrekking hebben op de vervaardiging van het 
product en bijdragen tot zijn kenmerken, zonder 
daarom zichtbaar te moeten zijn.

U kunt bijvoorbeeld elektriciteit vragen die 
opgewekt wordt met hernieuwbare energiebronnen 
(zie de volgende paragraaf voor meer details), 
hoewel groene elektriciteit fysiek niet verschilt van 
elektriciteit uit conventionele energiebronnen, en 
lampen op precies dezelfde manier doet branden. 
De aard en de waarde van het eindproduct zijn 
echter veranderd door de gebruikte proces- en 
productiemethode. Zo zal elektriciteit uit een 
hernieuwbare bron in principe duurder, maar ook 
schoner zijn dan elektriciteit uit een conventionele 
bron.

Samengevat: u mag alle eisen opnemen die 
betrekking hebben op het voorwerp van de 
opdracht, maar u mag geen milieueisen opleggen 
voor aspecten die geen verband houden met het 
betreffende product.

Een duidelijk voorbeeld van een onaanvaard-
bare eis zou zijn dat, bij de aankoop van meu-
belen, geëist wordt dat de meubelfabrikanten 
kringlooppapier gebruiken in hun kantoren.
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3.4.3. Hernieuwbare energie

Richtlijn 2001/77/EG betreffende de bevordering 
van elektriciteitsopwekking uit  hernieuwbare 
energiebronnen geeft een defi nitie van 
hernieuwbare energiebronnen en van elektriciteit 
uit hernieuwbare energiebronnen (1).

Omdat elektriciteit die wordt opgewekt met 
hernieuwbare energiebronnen fysiek niet te 
onderscheiden is van elektriciteit die wordt 
opgewekt met conventionele bronnen, is de 
bewijsvoering van essentieel belang om zeker te 
stellen dat de overheidsdienst waar voor zijn geld 
(ook op milieugebied) krijgt. Richtlijn 2001/77/EG 
schrijft voor dat de lidstaten ervoor moeten zorgen 
dat uiterlijk op 27 oktober 2003 de oorsprong 
van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen 
kan worden gegarandeerd volgens objectieve, 
transparante en niet-discriminerende criteria. Zij 
moeten erop toezien dat op verzoek een garantie 
van oorsprong voor groene elektriciteit wordt 
afgegeven.

Aankoop van hernieuwbare 
elektriciteit door lokale overheden in 
Groot-Brittannië en Nederland

Begin 2002 besliste de Sheffi eld Hallam Univer-
sity in het Verenigd Koninkrijk om aan 5 % van zijn 
elektriciteitsbehoeften te voldoen met groene 
elektriciteit en gunde de opdracht aan een 
leverancier van groene elektriciteit. Door deze 
aankoop van 5 % groene elektriciteit kon de uni-
versiteit haar koolstofuitstoot verminderen met 
1,5 tot 2 % per jaar. Andere maatregelen ter 
bevordering van de energie-effi ciëntie zullen dit 
cijfer opvoeren tot 3 %, wat de jaarlijkse doelstel-
ling van de universiteit is (2).

Vrijwel alle openbare gebouwen en straatverlich-
tingen in Zuidoost-Brabant in Nederland worden 
gevoed met groene elektriciteit. In maart 2002 
ondertekenden 21 gemeenten in de samenwer-
kingsregio Eindhoven een overeenkomst met een 
leverancier voor de levering van groene elektrici-
teit voor 75 % van hun verbruik, wat overeenkomt 
met ongeveer 29 miljoen kWh. De gemeenten 
verenigden zich om een betere prijs van het elek-
triciteitsbedrijf te krijgen. Naast de milieuverbe-
tering biedt de onderhandelde overeenkomst een 
kostenbesparing van 620 000 EUR in vergelijking 
met vroeger.

(2) Meer informatie op: http://www3.iclei.org/egpis/egpc-059.html.

(1) Zie de defi nities in artikel 2 van Richtlijn 2001/77/EG, onder 
a, „hernieuwbare energiebronnen: hernieuwbare niet-
fossiele energiebronnen (wind, zonne-energie, aardwarmte, 
golfenergie, getijdenenergie, waterkracht, biomassa, stortgas, 
rioolwaterzuiveringsgas en biogas)”; en onder c, „elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen: elektriciteit, opgewekt in installaties 
die uitsluitend gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen, 
alsmede elektriciteit die is opgewekt met hernieuwbare energiebronnen 
in hybride installaties die ook met conventionele energiebronnen 
werken…”.
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Biologisch voedsel in schoolkantines 
in Italië en ziekenhuiskantines 
in Wenen

Er zijn meer dan 300 voorbeelden van scholen 
in Italië die biologische maaltijden verstrekken 
— een aantal gebruikt alleen biologisch fruit en 
biologische groenten, terwijl andere volledige 
maaltijden bieden met 80 %, 90 % of zelfs 100 % 
biologische ingrediënten. De Noord-Italiaanse 
stad Ferrara schakelde op een gestructureerde 
manier over op biologisch voedsel. Eerst bestelde 
zij in 1994 een haalbaarheidsstudie en daarna 
stelde zij een lijst op van levensmiddelen die zou-
den kunnen worden gebruikt zonder de kosten 
aanzienlijk te verhogen. In 2003 was het voed-
sel in de kantines van de overheidsscholen voor 
50 % biologisch, en in de kinderdagverblijven 
zelfs voor 80 % (2).

Een soortgelijke aanpak werd toegepast in 
Wenen, met een sterke nadruk op levensmidde-
len die gemakkelijk en zonder leveringsproble-
men te verkrijgen zijn uit biologische landbouw. 
Het betreft graanproducten, zuivelproducten, fruit 
en groenten (volgens het seizoen) en vlees. Bio-
logisch voedsel wordt verstrekt in ziekenhuizen, 
bejaardentehuizen, lagere en middelbare scho-
len en kleuterscholen. Het biologische aandeel 
hangt af van het soort instelling: bv. 30 % in kleu-
terscholen, met het voornemen dit percentage de 
komende twee jaar te verhogen tot 50 % (3).

(2) Meer informatie op: http://www.comune.fe.it.

(3) Meer informatie op: www.oekokauf.wien.at.

3.4.4. Voedsel uit biologische landbouw

De productie van biologisch voedsel is een 
gespecialiseerd proces.

Om in de EU als biologisch op de markt te mogen 
worden gebracht, moeten levensmiddelen voldoen 
aan bepaalde eisen en gecertifi ceerd zijn door 
een erkende keuringsinstantie. Deze eisen zijn 
vastgesteld in Verordening nr. 2092/91/EEG van 
de Raad inzake de biologische productie van 
landbouwproducten (1).

Als aanbestedende dienst kunt u de eisen van uw 
technische specifi caties zelfs nog strenger maken 
dan die van Verordening nr. 2092/91/EEG van de 
Raad. U kunt eisen dat een dienstenovereenkomst 
voor een kantine voorziet dat een bepaald 
percentage van het voedsel biologisch is of dat 
bepaalde levensmiddelen biologisch geproduceerd 
zijn.

Tot slot kunnen overheidsdiensten de gevolgen 
voor het milieu beperken door bij hun aankopen 
rekening te houden met de seizoenen, d.w.z. door 
in hun kantines alleen fruit en groenten van het 
seizoen aan te bieden.

(1) Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad van 24 juni 1991 inzake 
de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op 
landbouwproducten en levensmiddelen, 
PB L 198, 22.7.1991.

.

3.4.5. Duurzaam en legaal gekapt hout

Er bestaat de laatste tijd veel bezorgdheid bij het 
publiek en aandacht van de media voor hout (4), en 
inzonderheid voor hout uit regenwouden en andere 
oude bossen.

„Duurzaam” en „legaal” hout zijn complexe 
begrippen die moeilijk te defi niëren zijn. Men is 

(4) Hout omvat bijvoorbeeld rondhout, bezaagd hout, houten 
bouwelementen en houten meubelen.
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Enkele nuttige technische specifi caties 
voor de aankoop van hout

De volgende criteria kunnen bijvoorbeeld wor-
den gebruikt in de technische specifi caties voor 
een opdracht die ecologisch duurzaam is:

• de garantie dat er niet meer hout wordt 
geoogst dan permanent kan worden volge-
houden;

• het gebruik van milieuvriendelijke niet-chemi-
sche methoden van ongediertebestrijding in 
plaats van chemische pesticiden.

het er algemeen over eens dat duurzaam bosbeheer 
inhoudt dat, onder andere, gestreefd wordt naar 
het behoud van biodiversiteit, productiviteit en 
vitaliteit, en dat ook rekening wordt gehouden met 
sociale aspecten zoals het welzijn van de arbeiders 
of de belangen van inheemse bewoners of mensen 
die afhankelijk zijn van het bos. De begrippen 
„duurzaam” en „legaal” verwijzen dus zowel naar 
sociale en ecologische omstandigheden, als naar 
economische voorwaarden.

De EU-houthandel vindt vooral plaats met 
landen die een doeltreffende boswetgeving 
hebben; de illegale houtkap is evenwel een 
ernstig probleem in sommige landen en regio’s 
waaruit de EU bosproducten importeert. Dat 
heeft staten en internationale organisaties ertoe 
gebracht inspanningen te doen om het probleem 
van de onhoudbare en illegale houtkap aan te 
pakken door middel van een aantal acties en 
via overheidsopdrachten. De overheidsdiensten 
kunnen immers als belangrijke verbruikers van 
houtproducten, met name voor de bouw en voor 
meubelen, een belangrijke bijdrage leveren tot het 
verminderen van de vraag naar illegaal gekapt 
hout.

Wanneer u de technische specifi caties opstelt, kunt 
u milieueisen vaststellen voor het aan te kopen 
hout. Verscheidene overheidsinstanties, commercieel 
ondersteunde organen en organisaties hebben 
gedetailleerde normen en certifi ceringsstelsels 
uitgewerkt, met technische specifi caties die 
ontworpen zijn om een duurzaam bosbeheer te 
bevorderen.

Deze boscertifi ceringsstelsels, zoals FSC (Forestry 
Stewardship Council) en PEFC (Programme 
for the Endorsement of Forest Certifi cation), 
bevatten criteria betreffende de ecologische 
duurzaamheidsaspecten van de houtoogst. Deze 
criteria kunt u gebruiken in technische specifi caties 
om precies te bepalen wat duurzaam hout betekent 
vanuit ecologisch standpunt, zonder evenwel 
te eisen dat wordt voldaan aan een specifi ek 
boscertifi ceringsstelsel.

Zoals bij alle technische specifi caties, mag u alleen 
specifi caties opnemen die verband houden met 
het voorwerp van de opdracht. U mag dus geen 
specifi caties inlassen van een regeling inzake, 
bijvoorbeeld, de bescherming van bosafhankelijke 
bevolkingsgroepen.

U kunt echter als aanbestedende dienst wel 
aangeven in de uitnodiging tot inschrijving of 
het bestek dat een boscertifi ceringsstelsel wordt 
aanvaard als mogelijk bewijsmiddel dat aan de 
eisen wordt voldaan. U moet, uiteraard, ook andere, 
gelijkwaardige bewijsmiddelen aanvaarden.

Aangezien zulke boscertifi ceringsstelsels vaak 
ook andere eisen betreffende de legaliteit van de 
houtoogst bevatten, die geen verband houden met 
het voorwerp van de opdracht (het hout), zal de 
bevordering van zulke systemen onrechtstreeks ook 
de kans vergroten dat het hout op een legale manier 
wordt geoogst.

©
 Europese Gem

eenschappen

Hosted on The Public Procurement Portal - www.publictendering.com

http://www.publictendering.com


G
roen kopen!—

  Een handboek inzake m
ilieuvriendelijke overheidsopdrachten

27

Samenvatting

• Bedrijven die de milieuwetgeving of -regelgeving 
hebben overtreden, kunnen worden uitgesloten als 
zulks hun beroepsmoraliteit in het gedrang brengt.

• De ervaring van een bedrijf en de vakbekwaamheid 
van het personeel bieden goede mogelijkheden om 
groene overwegingen op te nemen in de criteria 
betreffende de technische capaciteit.

• Om te controleren of de inschrijvers de door de 
opdracht opgelegde milieubeheersmaatregelen 
kunnen uitvoeren, kunnen de aanbestedende 
diensten hen vragen hun technische capaciteit op 
dat gebied aan te tonen.

• Milieubeheersystemen zoals EMAS kunnen dienst 
doen als (niet-uitsluitend) bewijsmiddel voor die 
technische capaciteit.

• Er mag niet worden geëist dat wordt voldaan aan 
een specifi ek milieubeheersysteem.

4.1. Inleiding

In selectiecriteria wordt vooral aandacht besteed 
aan het vermogen van een bedrijf om de opdracht 
waarvoor ze inschrijven uit te voeren. In dit 
hoofdstuk beschrijven we welke mogelijkheden 
de richtlijnen inzake overheidsopdrachten 
bieden om milieuvriendelijke criteria toe te 
passen in de selectiefase. We bespreken de 
verschillende categorieën van selectiecriteria, nl. 
uitsluitingscriteria, criteria betreffende de fi nanciële 
capaciteit en criteria betreffende de technische 
capaciteit. We leggen ook uit hoe inschrijvers 
gebruik kunnen maken van het communautair 
milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS).

4.2. Uitsluitingscriteria

Uitsluitingscriteria hebben betrekking op 
omstandigheden waarin een bedrijf zich kan 
bevinden en die de aanbestedende diensten er 
normaal toe zullen aanzetten om geen zaken met 
dat bedrijf te doen (1).

Alle gevallen waarin een aanbestedende dienst 
een inschrijver kan uitsluiten, staan vermeld in de 
richtlijnen inzake overheidsopdrachten. In sommige 
gevallen van ernstige criminaliteit, kan hij zelfs 
verplicht zijn om inschrijvers uit te sluiten (2).

Wat de beroepsmoraliteit van een bedrijf betreft, 
kunnen twee bepalingen van de uitsluitingscriteria 
worden gebruikt om rekening te houden met het 
milieuschadelijk gedrag van bedrijven, nl. als de 
economische deelnemer veroordeeld is door een 
onherroepelijke beslissing die zijn beroepsmoraliteit 
in het gedrang brengt of zich schuldig heeft 
gemaakt aan ernstige beroepsfouten (3).

Hoofdstuk 4
De leveranciers, dienstverleners of aannemers 
selecteren

(1) Bijvoorbeeld, als het bedrijf: 
 — failliet of geliquideerd is, 
 — ernstige beroepsfouten heeft begaan, 
 — zijn belastingen of sociale bijdragen niet heeft betaald. 

(2) Zie artikel 54 van Richtlijn 2004/17/EG en artikel 45 van Richtlijn 
2004/18/EG.

(3) Zie artikel 45 van Richtlijn 2004/18/EG en artikelen 53 en 54 van 
Richtlijn 2004/17/EG.©
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Daarom wordt, overeenkomstig de Richtlijnen 
2004/17/EG en 2004/18/EG inzake 
overheidsopdrachten, geoordeeld dat, als het 
nationaal recht bepalingen van die strekking bevat, 
een geval van niet-naleving van de milieuwetten 
dat het voorwerp is geweest van een onherroepelijke 
beslissing of een besluit met gelijkwaardig effect, 
kan worden beschouwd als een schending van de 
beroepsmoraliteit van de betreffende economische 
deelnemer of als een ernstige beroepsfout op basis 
waarvan de betrokkene mag worden uitgesloten 
van de inschrijving voor de opdracht.

4.3. Technische capaciteit

4.3.1. Algemene criteria betreffende de 
technische capaciteit op milieugebied

De richtlijnen inzake overheidsopdrachten bevatten een 
exhaustieve lijst van selectiecriteria die de aanbestedende 
dienst kan voorschrijven om te controleren of de 
inschrijvers over de technische capaciteit beschikken om 
de opdracht uit te voeren (1).

Technische competentie op milieugebied kan 
bijzonder relevant zijn voor opdrachten op gebieden 
als afvalbeheer, bouw, onderhoud of renovatie van 
gebouwen, en transportdiensten.

De technische competentie op milieugebied kan 
betrekking hebben op het zo weinig mogelijk afval 
produceren, het niet-lozen van verontreinigende 
producten, het verminderen van de brandstofkosten, 
en het zo weinig mogelijk verstoren van natuurlijke 
woongebieden. Praktisch gesproken, betreft het vragen 
zoals de volgende.

• Heeft het inschrijvend bedrijf technici in dienst, of 
kan het een beroep doen op zulke technici, die de 
vereiste kennis en ervaring hebben om een oplossing 
te zoeken voor de milieuproblemen van de opdracht?

• Bezit het inschrijvend bedrijf de nodige technische 
apparatuur, of heeft het er toegang toe, om het 
milieu te beschermen?

Uitsluiting van inschrijvers 
wegens herhaalde inbreuken 
op de milieuwetten

Op basis van de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG
inzake overheidsopdrachten kan, bijvoorbeeld, een 
afvalverwerkingsbedrijf dat herhaaldelijk de milieu-
voorschriften volgens het bestuursrecht heeft over-
treden, met verscheidene administratieve boetes 
tot gevolg, worden uitgesloten op grond van ern-
stige beroepsfouten.

(1) Artikel 48 van Richtlijn 2004/18/EG en artikelen 53 en 54 van Richtlijn 
2004/17/EG.
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• Beschikt het inschrijvend bedrijf over voldoende 
onderzoeks- en technische faciliteiten om de 
milieuaspecten te behandelen?

De verslagen van reeds uitgevoerde opdrachten zijn 
een nuttig instrument om milieucriteria te integreren 
in de criteria betreffende de technische capaciteit. 
Als de aanbestede opdracht een groene opdracht is, 
kunt u dit criterium gebruiken om te vragen naar de 
ervaring van de inschrijvende bedrijven. Hierbij moet 
u duidelijk stellen welk soort informatie relevant 
wordt geacht en welke bewijsmiddelen moeten worden 
voorgelegd.

In andere gevallen kunnen milieuaspecten worden
opgenomen in de scholings- en beroepskwalifi caties.
Deze kwalifi caties zijn vooral belangrijk als de 
milieudoelstellingen van een opdracht alleen kunnen 
worden verwezenlijkt door een geschikte opleiding 
van het personeel.

De milieuvriendelijkheid van bouwers 
zeker stellen

Een aanbestedende dienst die, bijvoorbeeld, 
zeker wil stellen dat een nieuw te bouwen over-
heidsgebouw een goed milieuprestatieniveau 
zal hebben, zou kunnen vragen dat de inschrij-
vende architecten aantonen dat zij ervaring 
hebben in het ontwerpen van gebouwen met 
een hoge milieukwaliteit.

Zo ook zou de aanbestedende dienst, als een 
gemeentelijk gebouw moet worden opgericht in 
een milieugevoelig gebied, aan de inschrijvers 
bewijzen kunnen vragen van eerdere ervarin-
gen in het leiden van bouwprojecten in zulke 
omstandigheden.

De vakbekwaamheid van 
asbestverwijderaars zeker stellen

Veel gebouwen in Europa bevatten nog steeds 
asbestisolatie. Het is belangrijk dat, als er 
onderhoudswerkzaamheden aan deze gebou-
wen worden uitgevoerd, geschikte aannemers 
het asbest veilig verwijderen. Ten bewijze van 
bekwaamheid hanteren sommige lidstaten ver-
gunningsstelsels voor aannemers die zich in 
dergelijk werk specialiseren. Een belangrijke 
manier om de met dit werk gepaard gaande 
gevaren voor gezondheid, veiligheid en milieu 
tot een minimum te beperken, is te eisen in de 
selectiecriteria dat de aannemers de nodige 
ervaring in dit werk hebben en zulks kunnen 
aantonen met een door de bevoegde instantie 
afgegeven vergunning of met een gelijkwaardig 
bewijs van technische bekwaamheid.
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4.3.2. Milieubeheersystemen

Elke organisatie (zowel overheidsdiensten als 
bedrijven) die haar algemene milieuprestatie 
wil verbeteren kan beslissen om een 
milieubeheersysteem toe te passen.

In de EU worden twee grote milieubeheersystemen 
gebruikt: het communautair milieubeheer- en 
milieuauditsysteem (EMAS) (1) en de Europese/
internationale norm voor milieubeheersystemen 
(EN/ISO 14001) (2). Het EMAS-systeem staat open 
voor organisaties die in de EU of in de Europese 
Economische Ruimte gevestigd zijn, terwijl het 
ISO-systeem openstaat voor organisaties uit de hele 
wereld. Er zijn thans in Europa ongeveer 
13 500 vestigingen en organisaties met een 
ISO 14001-certifi caat en ongeveer 4 000 met een 
EMAS-registratie.

Milieubeheersystemen zijn organisatiegerelateerde 
instrumenten die erop gericht zijn de algemene 
milieuprestatie van de zich engagerende organisatie 
te verbeteren. Zij stellen de organisaties in staat 
om een duidelijk beeld te krijgen van de invloed 
die ze hebben op het milieu, en helpen hen om 
de belangrijkste milieueffecten aan te pakken en 
goed te beheren, door hun milieuprestatie constant 
te verbeteren. Relevante gebieden die kunnen 
worden verbeterd, zijn het gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen, zoals water en energie; de opleiding 
en voorlichting van medewerkers; het gebruik van 
milieuvriendelijke productiemethoden; het groen 
aankopen van kantoormateriaal; het fabriceren van 
groene producten, enz.

4.3.3. Het gebruik van milieubeheersystemen 
in overheidsopdrachten

De Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG inzake 
overheidsopdrachten staan de aanbestedende diensten 
toe om in „passende” gevallen te vragen dat de 
inschrijvers aantonen dat ze over de technische 
capaciteit beschikken om de door de opdracht vereiste 
milieubeheersmaatregelen voor overheidsopdrachten 
voor werken en diensten toe te passen (3).

Onder „passende” gevallen moet worden verstaan 
opdrachten waarvan de uitvoering het milieu in gevaar 
zou kunnen brengen en die bijgevolg maatregelen 
vereisen om het milieu te beschermen tijdens hun 
uitvoering. Deze maatregelen houden uiteraard 
rechtstreeks verband met de uitvoering van de opdracht.

(1) Verordening (EG) nr. 761/2001 van het Europees Parlement en de Raad 
van 19 maart 2001 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties 
aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS).

(2) Europese/internationale norm EN/ISO 14001:1996 voor 
milieubeheersystemen.

(3) Krachtens artikel 48, lid 2, onder f, van Richtlijn 2004/18/EG van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten kan „voor overheidsopdrachten voor het 
uitvoeren van werken of het verlenen van diensten, en uitsluitend 
in passende gevallen, de vermelding van de maatregelen inzake 
milieubeheer die de ondernemer kan toepassen in het kader van de 
uitvoering van de opdracht” door de aanbestedende dienst worden 
gebruikt als selectiecriterium.

Hoofdstuk 4 — De leveranciers, dienstverleners of aannemers selecteren
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Een brug bouwen in een beschermd 
gebied

Specifi eke milieubeheersmaatregelen zijn bij-
voorbeeld nodig bij een opdracht voor de bouw 
van een brug in een beschermd gebied; in dat 
geval moet een reeks specifi eke beheersmaat-
regelen worden ingesteld die een doeltreffende 
bescherming van fauna en fl ora in het gebied 
garanderen tijdens de bouw van de brug.

Het is niet geoorloofd om te vragen dat wordt 
voldaan aan selectiecriteria die geen verband houden 
met de uit te voeren opdracht. Daarom moeten de 
beheersmaatregelen niet worden ingesteld op het 
moment dat wordt gedongen naar de opdracht, 
en evenmin moeten zij worden voortgezet na het 
beëindigen van de opdracht, vermits dit niet relevant 
wordt geacht voor de opdracht.

De Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG erkennen 
expliciet dat EMAS-certifi caten (indien relevant) door 
bedrijven als bewijsmiddel kunnen worden gebruikt 
om aan te tonen dat ze over de technische capaciteit 
beschikken om deze milieubeheersmaatregelen toe te 
passen. Uiteraard moeten de aanbestedende diensten 
ook gelijkwaardige certifi caten aanvaarden die 
zijn afgegeven door instanties die voldoen aan het 
Gemeenschapsrecht of aan de relevante Europese of 
internationale certifi catienormen, en die gebaseerd 
zijn op relevante Europese en internationale normen 
inzake milieubeheer. Zij moeten ook alle andere 
bewijsmiddelen aanvaarden die het bedrijf voorlegt 
om zijn technische capaciteit te bewijzen.

Dit betekent dat de aanbestedende diensten nooit van 
de bedrijven kunnen eisen dat zij in het bezit zijn 
van een EMAS-registratie of dat zij (geheel) voldoen 
aan de eisen van een EMAS-registratie.

Ten slotte dient te worden opgemerkt dat een 
EMAS-registratie niet enkel gebruikt kan worden 
om te bewijzen dat men over de technische 
capaciteit beschikt om milieubeheersmaatregelen 
toe te passen. Als een aanbestedende dienst andere 
milieuselectiecriteria vastlegt dan deze vermeld 
in 4.3.1 (bijvoorbeeld eisen inzake de technische 
uitrusting of de opleiding van het personeel) kan de 
EMAS-registratie, als ze relevante informatie over 
de betreffende eisen bevat, eveneens dienst doen als 
bewijsmiddel.

Hoofdstuk 4 — De leveranciers, dienstverleners of aannemers selecteren
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Samenvatting

• Milieugerichte gunningscriteria kunnen worden 
toegepast als ze:
— verband houden met het voorwerp van de 

opdracht;
— geen onbeperkte keuzevrijheid verlenen aan 

de aanbestedende dienst;
— uitdrukkelijk worden vermeld in de 

aankondiging van de opdracht en het bestek;
— in overeenstemming zijn met de 

basisbeginselen van het EU-recht.

• Een „kostenberekening over de gehele 
levenscyclus” verschaft duidelijkheid over 
de werkelijke kosten van een opdracht. 
Het toepassen van deze benadering bij het 
opstellen van de gunningscriteria zal zowel 
de milieuprestatie als de fi nanciële positie ten 
goede komen.

• Criteria als de totale kosten van het in eigendom 
hebben en de minimale levenscycluskosten 
worden door veel particuliere inkopers en 
aanbestedende diensten gebruikt. Bijgevolg 
zijn er levenscyclusanalyses en richtsnoeren 
beschikbaar die het vaststellen van de eisen in 
het inschrijvings- en gunningsproces kunnen 
vergemakkelijken (1).

5.1.    Algemene regels voor de gunning van 
een opdracht

5.1.1. Gunningscriteria

De gunning van een opdracht is de laatste fase van 
de aanbestedingsprocedure. In deze fase beoordeelt 
de aanbestedende dienst de kwaliteit van de 
inschrijvingen (de aanbiedingen) en vergelijkt hij de 
prijzen.

Bij het beoordelen van de kwaliteit van de 
inschrijvingen gebruikt u vooraf bepaalde, en 
vooraf bekendgemaakte, gunningscriteria om uit te 
maken welke inschrijving de beste is. Krachtens de 
richtlijnen inzake overheidsopdrachten hebt u twee 
mogelijkheden: ofwel vergelijkt u de aanbiedingen 
alleen op basis van de laagste prijs, ofwel gunt 
u de opdracht aan de „economisch voordeligste” 
inschrijving, wat inhoudt dat u met verschillende 
gunningscriteria, waaronder de prijs, rekening 
houdt.

Het criterium „economisch voordeligste 
inschrijving” bestaat steeds ten minste uit 
twee of meer subcriteria, en kan dus ook 
milieucriteria bevatten. Als voorbeelden van 
criteria om te bepalen wat de economisch 
voordeligste inschrijving is, vermelden de 
richtlijnen: de kwaliteit, de prijs, de technische 
waarde, de esthetische en functionele kenmerken, 
de milieukenmerken, de gebruikskosten, de 
rentabiliteit, de klantenservice en de technische 
bijstand, de datum van levering en de termijn voor 
levering of uitvoering.

Aangezien de beste aanbieding bepaald 
wordt op basis van verschillende subcriteria, 

Hoofdstuk 5
De opdracht gunnen

(1) Soms wordt een onderscheid gemaakt tussen „kosten over de 
volledige levensduur” (of „totale kosten van het in eigendom hebben”) 
en „kosten over de gehele levenscyclus”, waarbij het laatste een wat 
enger begrip is dat niet altijd de kosten voor buitendienststelling, 
afvalverwijdering e.d. inhoudt. De aanbestedende diensten moeten 
geval per geval beslissen welk begrip het meest passende is (op basis 
van de beschikbare informatie bijvoorbeeld).
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kunt u diverse technieken gebruiken om de 
verschillende subcriteria te vergelijken en tegen 
elkaar af te wegen. Mogelijke technieken zijn 
matrixvergelijkingen, relatieve wegingen en bonus/
malus-systemen. Het is aan de aanbestedende 
diensten om de criteria voor gunning van de 
opdracht, en het relatieve gewicht van deze 
criteria, te preciseren en tijdig bekend te maken, 
zodat de inschrijvers er bij de opstelling van hun 
inschrijvingen kennis van hebben.

De verschillende criteria op basis waarvan de 
economisch voordeligste inschrijving wordt 
bepaald, moeten dusdanig geformuleerd zijn, dat:

• ze verband houden met het voorwerp van de 
aanbestede opdracht (zoals beschreven in de 
technische specifi caties);

• ze het mogelijk maken om de inschrijvingen 
te beoordelen op basis van hun economische 
en kwalitatieve criteria als geheel, teneinde 
te bepalen welke inschrijving de beste prijs-
kwaliteitverhouding biedt (1).

(1) Zie overweging 46 van Richtlijn 2004/18/EG en overweging 55 van 
Richtlijn 2004/17/EG.

Hoofdstuk 5 — De opdracht gunnen
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Dat betekent in de praktijk dat niet elk 
gunningscriterium op zich economisch voordeel 
moet brengen aan de aanbestedende dienst, 
maar wel dat alle gunningscriteria samen 
(zowel de economische als de milieucriteria) 
het mogelijk moeten maken om de beste prijs-
kwaliteitverhouding te bepalen.

5.1.2. Gunningscriteria koppelen aan 
technische specifi caties

Er kan een verband bestaan tussen de eisen van 
de technische specifi caties en de gunningscriteria. 
De technische specifi caties bepalen het vereiste 
prestatieniveau waaraan moet worden voldaan. Als 
aanbestedende dienst kunt u echter beslissen om 
aan producten/diensten/werken die beter presteren 
dan het minimumniveau extra punten toe te kennen 
in de gunningsfase. Daarom zouden alle technische 
specifi caties in gunningscriteria moeten kunnen 
worden omgezet. 
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In een ander arrest, in de zaak Wienstrom (2),
verstrekte het Hof nog wat meer informatie over hoe 
het verband met het voorwerp van de opdracht dient 
te worden geïnterpreteerd:

De zaak Concordia Bus

In 1997 besloot de stad Helsinki in Finland om een 
aanbesteding uit te schrijven voor haar busdien-
sten. Ze gebruikte gunningscriteria zoals totale prijs, 
kwaliteit van de bussen en operationele kwaliteit.

Bij een van de gunningscriteria konden de bedrijven 
extra punten verdienen als ze konden voldoen aan 
bepaalde uitstoot- en lawaainiveaus. Op basis van 
deze extra punten werd de opdracht toegekend aan 
HKL, het stedelijk vervoerbedrijf.

Concordia Bus, een mededinger die naast de 
opdracht greep, verzette zich tegen deze beslissing 
met het argument dat de uitstoot- en lawaainiveaus 
niet als gunningscriteria konden worden gebruikt 
omdat ze de aanbestedende dienst geen econo-
misch voordeel brachten.

Energie-effi ciënte 
reinigingsapparatuur belonen 
Een aanbestedende dienst heeft in de technische 
specifi caties vastgesteld dat de reinigingsappa-
ratuur niet meer dan 3 kWh elektriciteit mag ver-
bruiken. De aanbestedende dienst kan dan beter 
presterende apparatuur belonen door in de gun-
ningscriteria te stellen dat, bij de beoordeling van 
de inschrijvingen, extra punten zullen worden toe-
gekend voor apparatuur die minder kWh verbruikt 
dan het minimum.

5.2. Gebruik van de gunningscriteria
5.2.1. Algemene richtsnoeren

De Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG 
inzake overheidsopdrachten staan expliciet toe 
dat milieuoverwegingen worden opgenomen in 
de gunningscriteria. Deze regelgeving steunt op 
de jurisprudentie van het Hof van Justitie. De 
fundamentele regel inzake milieugunningscriteria 
werd vastgelegd in zaak C-513/99 (Concordia Bus) (1). 

Uit de uitspraak van het Hof in deze zaak en uit 
de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG, die 
specifi ek naar deze uitspraak verwijzen in hun eerste 
overweging, volgt dat alle gunningscriteria moeten 
voldoen aan vier voorwaarden.

1. Gunningscriteria moeten verband houden 
met het voorwerp van de opdracht

Dat is van essentieel belang. Het garandeert dat de 
gunningscriteria betrekking hebben op de behoeften 
van de aanbestedende dienst, zoals die zijn 
vastgesteld in het voorwerp van de opdracht.

Het aanwezig zijn van een verband 
in de zaak Concordia Bus

In de zaak Concordia Bus oordeelde het Hof dat de 
gunningscriteria betreffende het stikstofoxide-uit-
stootniveau en het lawaainiveau van de bussen die 
zouden worden gebruikt voor de vervoersdiensten, 
wel degelijk verband hielden met het voorwerp van 
de opdracht.  

(2) Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-448/01.

Hoofdstuk 5 — De opdracht gunnen
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(1) Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-513/99.
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De duidelijkheid en objectiviteit van de 
gunningscriteria in de zaak Wienstrom

In de zaak Wienstrom oordeelde het Hof van Justi-
tie dat, om de inschrijvers gelijke kansen te geven 
bij het formuleren van de voorwaarden van hun 
aanbiedingen, de aanbestedende dienst zijn gun-
ningscriteria dusdanig moet formuleren dat „alle 
redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige 
inschrijvers in staat zijn ze op dezelfde wijze te 
interpreteren” (3). Een ander element van de nood-
zakelijke duidelijkheid en meetbaarheid van de gun-
ningscriteria, zoals geformuleerd door het Hof van 
Justitie, bestond erin dat de aanbestedende dienst 
alleen criteria mag vaststellen aan de hand waar-
van de door de inschrijvers verstrekte informatie 
daadwerkelijk kan worden gecontroleerd.

Het Hof van Justitie gaf nog meer toelichting in de 
zaak Wienstrom.Het ontbreken van een verband 

in de zaak Wienstrom

In deze zaak besliste het Hof van Justitie dat, in een 
aanbesteding voor de levering van energie, een 
criterium dat alleen betrekking had op de hoeveel-
heid elektriciteit uit hernieuwbare bronnen die het 
verwachte verbruik van de aanbestedende dienst 
(wat het voorwerp van de opdracht was) over-
schreed, niet kon worden beschouwd als verband 
houdend met het voorwerp van de opdracht (1).

2. Gunningscriteria moeten specifi ek en objectief 
kwantifi ceerbaar zijn

Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat, op basis 
van eerdere arresten, gunningscriteria nooit een 
onbeperkte vrijheid van keuze mogen verlenen aan de 
aanbestedende diensten. Ze moeten deze vrijheid van 
keuze beperken door specifi eke, productgerelateerde en 
meetbare criteria vast te stellen, of, zoals het Hof van 
Justitie het stelt, „voldoende specifi eke en objectief 
kwantifi ceerbare” criteria.

De specifi citeit en meetbaarheid van de 
gunningscriteria in de zaak Concordia Bus

In de zaak Concordia Bus had de stad Helsinki, 
voordat de inschrijvingen werden beoordeeld, 
een systeem gespecifi ceerd en bekendge-
maakt waarbij extra punten werden toegekend 
voor bepaalde lawaai- en uitstootniveaus (2). Dit 
systeem werd door het Hof van Justitie voldoende 
specifi ek en meetbaar geacht. 

(3) In dit geval liet de aanbestedende dienst na om een 
welbepaalde leveringstermijn vast te stellen waarvoor de 
leverbare hoeveelheid moest worden opgegeven door de 
inschrijvers.

Hoofdstuk 5 — De opdracht gunnen

(1) Er zij echter op gewezen dat het Hof tegelijkertijd de mogelijkheid 
heeft erkend van een gunningscriterium dat betrekking heeft 
op de hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen 
(als deel van de daadwerkelijk aan de aanbestedende dienst 
geleverde elektriciteit). Zo ook heeft het Hof gesteld dat het 
toekennen van een wegingscoëffi ciënt van 45 % aan dit criterium 
de aanbestedende dienst niet zou verhinderen om de nodige 
synthetische beoordeling van de gunningscriteria te maken ter 
bepaling van de economisch voordeligste aanbieding.

(2) In dit geval werden, onder andere, extra punten toegekend 
voor: „het gebruik van bussen met een stikstofoxide-uitstoot 
van minder dan 4 g/kWh (+ 2,5 punten/bus) of minder dan 
2 g/kWh (+ 3,5 punten/bus) en met een extern lawaainiveau 
van minder dan 77 dB (+ 1 punt/bus)”.

3.  Gunningscriteria moeten vooraf bekendgemaakt zijn

Krachtens alle richtlijnen inzake overheidsopdrachten 
moeten de aankondigingen van overheidsopdrachten 
vermelden of de aanbestedende dienst het contract 
zal gunnen op basis van de „laagste prijs” of van de 
„economisch voordeligste inschrijving”. In het laatste 
geval moeten de criteria die worden gebruikt ter 
bepaling van de economisch voordeligste inschrijving 
worden vermeld in de aankondiging, of op zijn minst 
in de aanbestedingsdocumenten.

4. Gunningscriteria moeten stroken 
met het Gemeenschapsrecht

De laatste voorwaarde die voortvloeit uit het EG-
Verdrag en de voornoemde richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten houdt in dat gunningscriteria 
moeten voldoen aan alle grondbeginselen van het 
Gemeenschapsrecht. Het Hof van Justitie heeft 
expliciet gewezen op het belang van het beginsel 
van non-discriminatie, dat de basis vormt van 
alle andere beginselen, zoals de vrijheid van 
dienstverlening en de vrijheid van vestiging. 
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om gedetailleerde kostenberekeningen over de gehele 
levenscyclus te maken, kunt u beginnen met een 
eenvoudige vergelijking van voor de hand liggende en 
meetbare kosten.

Het verschil tussen specifi citeit en 
discriminatie in de zaak Concordia Bus

Het discriminatievraagstuk kwam uitdrukkelijk 
aan de orde in de zaak Concordia Bus. Een van 
de bezwaren van Concordia Bus betrof het feit 
dat de door de stad Helsinki vastgestelde criteria 
discriminerend waren omdat het eigen busbedrijf 
van de stad, HKL, het enige bedrijf was met aard-
gasbussen die konden voldoen aan deze uitstoot-
niveaus. Het Hof van Justitie oordeelde dat het op 
zich niet discriminerend was dat een van de door 
de aanbestedende dienst vastgestelde gunnings-
criteria slechts door een klein aantal bedrijven 
kon worden vervuld. Om te bepalen of er sprake 
is geweest van discriminatie, moet daarom reke-
ning worden gehouden met alle feiten van de 
zaak (1).

Levenscycluskosten: een voorstel 
van het UK Chartered Institute of 
Purchasing (2)

Het UK Chartered Institute of Purchasing and 
Supply stelt voor om in de kostenberekening 
over de gehele levensduur de volgende kosten 
op te nemen:

• aankoop en alle aanverwante kosten (leve-
ring, installatie, inbedrijfstelling, enz.);

• werkingskosten, met inbegrip van energie, 
reserveonderdelen en onderhoud;

• buitendienststellingskosten, zoals ontmante-
ling en wegruiming.

©
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(1) Een van deze feiten in deze zaak was, dat aan de eiser 
Concordia Bus de levering van een andere partij werd 
gegund waarop dezelfde eis inzake aardgasbussen werd 
toegepast.

5.2.2. Gebruik van een kostenberekening 
over de gehele levenscyclus

In de gunningsfase van een aanbestedingsprocedure 
is de prijs van een aanbieding altijd een van de 
meest doorslaggevende factoren. Maar hoe bepaal 
je de prijs?

Als u een product, dienst of werk koopt, betaalt 
u altijd een prijs. De aankoopprijs is echter maar 
één kostelement in het hele proces van kopen, in 
eigendom hebben en verwijderen. Om de totale 
kosten van een opdracht te beoordelen, moet u alle 
verschillende stadia in beschouwing nemen. Deze 
benadering noemen we de „kostenberekening over 
de gehele levenscyclus”. Ze houdt in dat u bij de 
aankoopbeslissing rekening houdt met alle kosten die 
zich zullen voordoen tijdens de levensduur van het 
product of de dienst.

Een kostenberekening over de gehele levenscyclus 
hoeft niet moeilijk of tijdrovend te zijn. Hoewel er op 
de particuliere markt veel speciale technieken bestaan 

Deze kosten moeten in de gunningsfase worden 
meegenomen, zodat er zeker rekening mee wordt 
gehouden bij het bepalen van de economisch 
voordeligste inschrijving. Dat zal u helpen om een 
product met een betere milieuprestatie te krijgen, 
aangezien het berekeningsproces kosten voor het 
gebruik van hulpbronnen en verwijderingskosten aan 
het licht brengt die anders niet de nodige aandacht 
zouden hebben gekregen.

(2) Meer informatie op: http://www.cips.org/.
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het zover is. Als u geen rekening houdt met deze 
kosten bij de aankoop, kan een gunstig koopje in 
sommige gevallen een dure investering worden. De 
verwijderingskosten kunnen variëren van de kosten 
voor de fysieke wegruiming tot de kosten voor een 
veilige verwijdering. Vaak moeten bij de verwijdering 
heel strenge voorschriften worden nageleefd.
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5.2.3. De kostenberekening over de 
gehele levenscyclus gebruiken om 
milieuoverwegingen te bevorderen

Een beleid waarbij door het gebruik van 
kostenberekeningen over de gehele levenscyclus 
kosten worden bespaard, terwijl ook het milieu 
wordt ontzien, kan op verschillende manieren in 
de praktijk worden gebracht. Hieronder volgen een 
aantal voorbeelden.

A. Besparingen op water- en energiegebruik

Water, elektriciteit en fossiele brandstoffen besparen 
is de gemakkelijkste weg om te komen tot rendabele 
en milieuvriendelijke aanbestedingen. Het voordeel 
hiervan is dat deze besparingen duidelijk ten goede 
komen aan zowel de fi nanciële toestand van de 
aanbestedende dienst als aan het milieu. De kosten 
van water en energie zijn gemakkelijk te berekenen 
en hebben een duidelijk economisch aspect, 
zodat ze gemakkelijk kunnen worden gebruikt als 
gunningscriteria bij aanbestedingsprocedures voor 
overheidsopdrachten. Ook vanuit milieustandpunt 
is het belang van water- en energiegebruik 
onbetwist, inzonderheid, bijvoorbeeld, het effect 
van het brandstofgebruik op de CO2-uitstoot, of de 
afvalproductie.

B. Besparingen op verwijderingskosten

Verwijderingskosten worden gemakkelijk over het 
hoofd gezien wanneer een product wordt gekocht, 
of wanneer wordt ingeschreven op een bouwproject. 
De verwijderingskosten zullen uiteindelijk moeten 
worden betaald, al duurt het soms een hele tijd voor 

De verwijderingsfase op een slimme 
manier plannen: het voorbeeld 
van de bouwsector

Een van de gebieden waar veel afval wordt geprodu-
ceerd, is de bouwsector. De afbraak van oude gebou-
wen houdt niet alleen in dat een grote hoeveelheid 
puin moet worden weggeruimd, maar ook dat gevaar-
lijke stoffen, zoals asbest, moeten worden verwijderd. 
In uw uitnodiging tot inschrijving kunt u aan de bou-
wers vragen hoeveel gevaarlijk afval zij denken te 
zullen produceren tijdens de afbraak en hoeveel het 
wegruimen ervan zal kosten. In sommige gevallen, 
bv. de wegenbouw, zou ook moeten kunnen worden 
berekend hoeveel winst het gebruik van gerecycleerd 
afvalmateriaal, zoals gebruikt asfalt, kan opleveren.

De bovenstaande voorbeelden tonen aan dat u geld 
kunt besparen en het milieu kunt beschermen door 
de hoeveelheid afval en de samenstelling ervan op te 
nemen in de gunningscriteria. En zodra er een raming 
is gemaakt van de kosten van de afvalverwijdering, 
zou het mogelijk moeten zijn om het milieucriterium 
van de afvalvermindering om te zetten in een 
economisch criterium.
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Samenvatting

• Uitvoeringsbepalingen kunnen worden gebruikt 
om milieuoverwegingen te integreren in de 
uitvoeringsfase van de opdracht.

• De aanbestedende dienst kan preciseren op 
welke manier de goederen moeten worden 
geleverd en zelfs welke vervoersmethode moet 
worden gebruikt.

• De contractant is verplicht om alle 
uitvoeringsbepalingen voor de opdracht na te 
leven.

Uitvoeringsbepalingen worden gebruikt om te 
preciseren hoe een opdracht moet worden uitgevoerd. 
Milieuoverwegingen mogen worden opgenomen in 
de uitvoeringsbepalingen voor een opdracht, mits 
ze in de aankondiging van de opdracht of in het 
bestek worden vermeld en verenigbaar zijn met het 
Gemeenschapsrecht (1).

6.1. Regels waaraan uitvoeringsbepalingen 
moeten voldoen

• Uitvoeringsbepalingen mogen geen rol spelen 
bij het gunnen van de opdracht; dat betekent 
dat in principe elke inschrijver in staat moet zijn 
om ze toe te passen. Ze mogen geen verhulde 
technische specifi caties, of gunnings- of 
selectiecriteria zijn. Daar waar de inschrijvers 
moeten aantonen dat hun aanbiedingen voldoen 
aan de technische specifi caties, mag tijdens de 
aanbestedingsprocedure geen bewijs van naleving 
van de uitvoeringsbepalingen worden geëist. 
U mag, bijvoorbeeld, geen uitvoeringsbepalingen 
gebruiken om een specifi ek productieproces 
(voor leveringen) of personeel met een specifi eke 
ervaring (voor diensten) te eisen, vermits zulke 
voorwaarden betrekking hebben op de selectie 
van de contractant. Deze aspecten moeten 
worden behandeld in de overeenkomstige fase 
van de procedure, zoals is vastgesteld in de 
richtlijnen inzake overheidsopdrachten.

• Hoewel uitvoeringsbepalingen buiten de 
procedure van de opdrachtgunning vallen, 
moeten zij duidelijk worden uiteengezet in de 
uitnodiging tot inschrijving. De inschrijvers 
moeten immers op de hoogte zijn van alle 

in het contract voor de opdracht vastgelegde 
verplichtingen, zodat ze er rekening mee kunnen 
houden bij het bepalen van hun aanbiedingsprijs.

• Uitvoeringsbepalingen moeten verband houden 
met de uitvoering van de opdracht.

• Uitvoeringsbepalingen mogen niet leiden tot 
discriminatie ten gunste van contractanten uit 
een bepaalde lidstaat.

• Een contractant is verplicht alle in de 
aanbestedingsstukken uiteengezette 
uitvoeringsbepalingen na te leven bij het 
uitvoeren van de werken of het leveren van 
de producten waarvoor de aanbesteding is 
uitgeschreven.

Hoofdstuk 6 
Uitvoeringsbepalingen

(1) Artikel 26 van Richtlijn 2004/18/EG en artikel 38 van Richtlijn 2004/17/EG.

Brits ministerie van Milieu — In mijn 
gebouw volg je mijn milieubeleid!

De richtsnoeren van het Britse Ministerie van 
Milieu (DEFRA) inzake groene aanbestedingen 
preciseren dat alle aannemers die ter plaatse 
werken uitvoeren het milieubeleid van het minis-
terie moeten volgen. Dat betekent: de regels 
inzake roken naleven, afval in de juiste vuilnis-
bakken werpen, de parkeerbeperkingen in acht 
nemen en in het algemeen alle voor het perso-
neel geldende regels inzake milieubescherming 
volgen (2).

6.2. Uitvoeringsbepalingen voor het 
uitvoeren van werken of het verlenen 
van diensten

Enkele voorbeelden van mogelijke 
uitvoeringsbepalingen voor contracten ter 
uitvoering van werken of ter verlening van 
diensten:

• Vervoer van producten en werktuigen naar de 
plaats van uitvoering

— Levering van producten in geconcentreerde 
vorm en verdunning ter plaatse.

(2) Meer informatie op: http://www.defra.gov.uk.
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— Gebruik van herbruikbare containers om 
producten te vervoeren naar de plaats van 
uitvoering.

• Uitvoering van de dienst

 Gebruik van doseringsindicators om    
ervoor te zorgen dat de juiste hoeveelheden   
reinigingsmiddel worden gebruikt.

• Verwijdering van gebruikte producten of 
productverpakkingen

 Producten of verpakkingen worden weggenomen 
om te worden hergebruikt of gerecycleerd of op 
een geschikte manier te worden verwijderd door 
de contractant.

• Opleiding van personeel van de contractant

 Personeel wordt voorgelicht over de gevolgen 
van hun werk voor het milieu en over het 
milieubeleid van de overheidsdienst in de 
gebouwen waarvan zij zullen werken.

6.3. Uitvoeringsbepalingen voor het leveren 
van goederen

Aangezien de uitvoering van een leveringscontract 
enkel bestaat uit het leveren van goederen, kunnen 
milieugerichte uitvoeringsbepalingen vooral 
worden gebruikt om te preciseren hoe de goederen 
moeten worden geleverd. Eenvoudige manieren om 
de gevolgen van de opdracht voor het milieu te 
verbeteren, zijn onder andere:

• het product laten leveren in de gepaste 
hoeveelheid. Algemeen betekent dit een bulk- 
levering, vermits zulks ecologisch effi ciënter 
is — in termen van impact van het vervoer 
per geleverd product — dan wanneer kleinere 
hoeveelheden vaker worden geleverd. Hetzelfde 
resultaat kan worden bereikt door een 
maximumaantal leveringen per week of per 
maand op te leggen;

• eisen dat de goederen worden geleverd buiten de 
piekuren, om de leveringen zo weinig mogelijk te 
laten bijdragen tot verkeersopstoppingen;

• eisen dat de leverancier alle met het product 
meegeleverde verpakkingen terugneemt (en 
recycleert of opnieuw gebruikt). Dit biedt het 
dubbele voordeel dat de verpakkingen worden 
gecentraliseerd voordat ze worden hergebruikt 
of gerecycleerd, en dat de leverancier geneigd 
zal zijn om minder overbodige verpakkingen te 
gebruiken.

6.4. De impact van het vervoer

In sommige gevallen kunt u uitvoeringsbepalingen 
gebruiken om te preciseren welke vervoersmethode 
moet worden gebruikt om de goederen te leveren; let 
er wel op dat dit niet discriminerend werkt.
Bij grote overheidsopdrachten voor werken zou 
kunnen worden geëist dat de goederen worden 
vervoerd naar een specifi eke spoorweg- of 
binnenvaartvoorziening. Het feit dat de ene 
inschrijver betere toegang heeft tot het spoorweg- 
of binnenvaartnet dan een andere, maakt zo’n 
uitvoeringsbepaling niet automatisch discriminerend. 
Dit zou enkel het geval zijn als, bijvoorbeeld, 
slechts één inschrijver in staat zou zijn om gebruik 
te maken van het spoorweg- of binnenvaartnet. 
De bepaling zou dan discriminerend en eigenlijk 
een verhuld uitsluitingscriterium zijn, vermits ze 
automatisch alle inschrijvers die geen toegang 
hebben tot de gepreciseerde vervoersmethode van 
deelneming zou uitsluiten. Hetzelfde geldt voor een 
uitvoeringsbepaling die mogelijke contractanten 
benadeelt/uitsluit louter en alleen op basis van de 
afstand die ze moeten afl eggen om de goederen te 
leveren.

Hoofdstuk 6 — Uitvoeringsbepalingen
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