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1 OVER DEZE PRODUCTFICHE 

 

De Federale overheid wil haar consumptie meer innovatief, sociaal, ethisch en 
ecologisch verantwoord maken via haar koopkracht. Op die manier wil zij bepaalde 
beleidsdoelstellingen realiseren en het goede voorbeeld geven. Deze fiches zijn 
gericht op het inspireren en informeren van publieke aankopers bij het professioneel 
verduurzamen van overheidsopdrachten 

De productfiches vormen een instrument van het 
federale beleid voor duurzaam aankopen zoals 
uitgebreid werd beschreven in de omzendbrief van 
16 mei 2014 of de meest recente regelgeving. 

De federale aanbestedende instanties dienen bij 
het lanceren van een overheidsopdracht rekening 
te houden met de impact op milieu-, sociale en 
economische aspecten. Die beoordeling moet 
ambitieus maar realistisch zijn en zoeken naar een 
evenwicht tussen de drie pijlers van duurzame 
ontwikkeling.  

Elke productgroep heeft andere impacten en 
risico’s op vlak van duurzaamheid. Deze 
productfiche legt het accent op de belangrijkste 
impact die u als aankoper kan realiseren binnen de 
specfieke productgroep en bieden u achtergrond 
over de criteria die impact kunnen creëren   

Verder vinden aankopers in deze fiche alle 
relevante informatie met oog op het 
verduurzamen van hun bestek: nieuwe trends op 
de markt,  praktische instrumenten en tools, 

objectieve criteria voor het integreren van 
duurzaamheid in bestekken en indicaties over 
mogelijke bewijsvoering door de leveranciers. 

 

 

 

  

 

Tot slot wil de federale overheid 

een krachtige inspiratiebron 

aanbieden aan alle overheden die 

duurzaamheid willen integreren in 

hun aankoopprojecten maar 

onvoldoende tijd en middelen 

hebben om dit onderzoek en 

analysewerk binnen hun eigen 

diensten te verrichten. 

http://gidsvoorduurzameaankopen.be/sites/default/files/content/download/files/omzendbrief_16_mei_2014_bs_21_mei_2014.pdf
http://gidsvoorduurzameaankopen.be/sites/default/files/content/download/files/omzendbrief_16_mei_2014_bs_21_mei_2014.pdf
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2 VOOR WIE IS DEZE FICHE? 
 

 

Deze informatie is waardevol voor elke overheidsorganisatie die duurzaamheid stap voor 
stap wil integreren in haar diverse overheidsopdrachten en aankoopprocessen. De 
informatie in de fiche is dan ook toegankelijk voor alle professionals actief op vlak van 
duurzaam aankopen, ongeacht de maturiteit van de organisatie en de rol in het 
aankoopproces 

Deze fiche is in eerste instantie gericht aan alle 
aankopers binnen de federale overheid, maar 
biedt tegelijk waarde aan elke institutionele 
aankoper onderhevig aan de Belgische wetgeving 
overheidsopdrachten. De doelgroep is ruim en 
gaat van regionale, provinciale, lokale overheden 
tot universiteiten, ziekenhuizen, scholengroepen 
en culturele- of andere gesubsidieerde 
organisaties.  

Meer specifiek is deze fiche toegankelijk voor alle 
betrokken actoren bij het aankoopproces: 
beleidsmedewerkers, aankopers, 

duurzaamheidsexperten, milieuambtenaren, 
sociale regisseurs, juristen, etc.  

Ook meer en meer commerciële aankopers 
hebben interesse in duurzaam aankopen. Via deze 
productfiches kunnen potentiële leveranciers 
inzichten verwerven in hoe de overheid binnen 
haar aankoopbeleid inzet op duurzaamheid. Het 
kan hen uiteraard ook inspireren voor het 
verduurzamen van hun eigen aankoopbeleid 
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3 WAAROM DUURZAAM AANKOPEN? 

 

Overheidsaankopen zijn goed voor 14% van het Bruto Nationaal Product 
in Europa 1. Met deze gigantische koopkracht dus om duurzame 
producten, diensten en gebouwen aan te kopen kan de markt doen 
verschuiven in de richting van  innovatie en maatschappelijk 
verantwoorde productie en consumptie.  Wist u dat uw aankoopdossier 
een hefboom is voor een duurzame transitie van de economie ? 

Overheden hebben een belangrijke 
voorbeeldfunctie en zijn vaak de eerste grote 
aankopers van duurzame producten, diensten en 
gebouwen.  Op die manier steunen zij de verdere 
ontwikkeling van deze markten. 

Duurzaam aankopen helpt overheden ook bij het 
realiseren van hun strategische doelstellingen. Zo 
kunnen zij via aankoop bijdragen tot het reduceren 
van broeikasgassen en negatieve milieuimpacten, 
kansen bieden aan mensen die het moeilijk 
hebben op de arbeidsmarkt of samenwerking 
mogelijk maken met bedrijven die personen met 
beperkingen tewerkstellen. Tenslotte kunnen zij 
extra zuurstof geven aan kleine- en middelgrote 
bedrijven, of innovatieve producten en nieuwe 
(duurzame) business modellen stimuleren als 
eerste grote klant. 

De perceptie dat duurzaam aankopen duurder is 
vaak niet terecht. Duurzaam aankopen is anders 
gaan denken over aankoopbehoeften en dit kan 
leiden tot minder aankopen of anders aankopen, 
vaak met positieve impact op de totale kost van 
het aankoopproject 

 

Vanuit al deze invalshoeken (milieu, economie, 
sociaal en ethisch) wordt duurzaam aankopen ook 
wel maatschappelijk verantwoord of strategisch 
aankopen genoemd 

 

 

  

                                                                 

1 http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_nl 

Laagste totale kost of prijs? 

De kost van de gewenste goederen, diensten en werken reikt meestal verder dan enkel de 
aankoopprijs. In de nieuwe wet van 17 juni 2016 wordt het ook mogelijk om 
levenscycluskosten mee te nemen in een procedure. Dit zijn de kosten gedurende de 
levenscyclus van een product, dienst of werk, zoals de aanschafprijs, de gebruikskosten en 
de kosten volgend uit het einde van de levenscyclus, zoals inzamelings- en recyclingkosten. 
Het wordt zelfs mogelijk om nog verder te gaan en de kosten die te wijten zijn aan externe 
milieueffecten mee te nemen. Dit kan indien ze gelinkt zijn aan het voorwerp van de 
opdracht én objectief meetbaar zijn. 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_nl
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4 STAP VOOR STAP 
Als aankoper staat u  voor de grote uitdaging om duurzaamheid 
mee te nemen in alle stappen van het aankoopproces. Het is een 
misvatting dat duurzaam aankopen begint en eindigt met het 
integreren van duurzaamheidscriteria in een bestek. Duurzaam 
aankopen is eigenlijk een proces en een andere manier van 
denken over aankopen. Alles begint met een goede 
voorbereiding!  In het schema vindt u de 3 grote stappen voor u 
begint met specifiëren! 

 

Duurzaam aankopen doe je niet alleen 

Verschillende aankoopdiensten organiseren het 
aankoopproces op een verschillende wijze. De 
term ‘aankoper’ is een overkoepelende term die in 
de praktijk een samenwerking tussen juridische 
experten overheidsopdrachten, interne klanten, 
milieu – en sociale experten enz. Aan het begin van 
het aankoopproces is het van belang de 
juiste competenties te verzamelen om 
samen na te denken over volgende vragen: 
Wie zijn de klanten van deze opdracht en 
wat is hun behoefte? Vanuit welk 
strategisch kader vertrekken we? Welke 
interne stakeholders beschikken over de 
juiste expertise op vlak van duurzaamheid 
en duurzaam aankopen en hoe creëer je 
intern draagvlak om hen te betrekken?  

Heb je externe expertise nodig om de juiste 
keuzes te maken en de impact van je 
aankoop in kaart te brengen?  

Wat is de aankoopbehoefte nu écht? 

Het is vaak taboe maar duurzaam aankopen 
start met de vraag: Wat hebben we nu echt 
nodig? Nodig je (interne) klanten uit en denk 
samen met hen na.  Staan ze open om de 

aankoopbehoefte eens ‘out-of-the-box’ te 
bekijken en misschien te herdefiniëren zodat het 
makkelijker wordt om duurzaam aan te kopen? 
Hebben we dit wel nodig? Of kunnen we misschien 
een alternatief product voorstellen dat én 
inovatiever én duurzamer is? Wie weet kunnen we 
het product wel huren inclusief een all-in-one 
dienstverlening?  

Ken uw markt 

Een duurzaam product specifiëren zonder 
marktverkenning is niet zonder risico’s. Het is 
belangrijk om de ontwikkelingen op de markt te 
kennen en zicht te krijgen op de oplossingen die 
reeds beschikbaar zijn bij meerdere leveranciers. 
Uw potentiële aanbieders kennen de duurzame 
innovaties in hun eigen sector. Benut deze 
expertise volop en ga met hen in gesprek. 

 

Nu kan u starten met de opmaak van uw 
bestek! 

  

Hoe veilig in gesprek gaan met een 
leverancier? 
Het wordt jammer genoeg te weinig gedaan maar u kan 
mag in dialoog gaan met de markt tijdens de 
voorbereidingen van een aankoopdossier. Dit kan met 
individuele aanbieders of via een collectieve 
marktbevraging. Het is een goede praktijk om zoveel 
mogelijk marktspelers op de hoogte te brengen van uw 
intentie om de markt te bevragen, zodat zijn kunnen 
deelnemen indien zij dat wensen. Een absolute must is het 
publiek toegankelijk maken van het resultaat van het 
marktonderzoek:  zorg dat iedereen gelijke toegang heeft 
tot de informatie die u heeft verkregen tijdens de 
marktdialoog. Dit kan door bijv. het publiceren van een 
verslag dat publiek toegankelijk is, of dat bij het bestek 
wordt toegevoegd 

Specifiëren van oplossingen 

Aankopers hechten traditioneel veel belang 

aan” technische specificaties. Deze bieden 

voor de organisatie de “zekerheid” dat het 

geleverde product voldoet aan gedetailleerde 

eisen. Om meer innovatieve en passende 

oplossingen aan te kopen is het aangewezen 

meer te denken in functie van een ‘oplossing 

voor de functionele behoeftes’. Een 

voorbeeld van functioneel specifiëren is het 

aankopen van licht in plaats van 

verlichtingsinstallaties. 
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1 SCOPE SIERPLANTEN EN BOMEN 
Inkoop van niet invasieve (sier)planten en -bomen, waarvan een bepaald percentage biologisch geteeld is. 

Op de markt bestaan er bioproducten met de volgende milieukeuren: 

- het Europees label voor biologische productie:  

- het Nederlandse Milieukeur:  
 

Voor meer gerichte informatie over de biomarkt is het aangeraden dat de inkoper of duurzaamheidsambtenaar 
een gericht markonderzoek voert naar het aanbod van biologische producten voorafgaand aan de 
overheidsopdrachtenprocedure. Dit kan op de volgende wijze: 

a) Door informeel enkele bedrijven te bevragen naar hun leveringspotentiëel aan bioproducten. Op die manier 
kan een eerste realistische inschatting verkregen worden van een betaalbaar biologisch aanbod.  

b) Door contact op te nemen met de Vlaamse administratie VLAM (www.vlam.be) of de Waalse administratie 
APAQ-W (www.apaqw.be). Deze diensten kunnen u op de hoogte brengen van het actueel aanbod van 
biologische producten en diensten. Anderzijds is het interessant voor deze overheidsdiensten om op de hoogte 
te blijven van de overheidsvraag, vooral wanneer het gaat om overheidsopdrachten met hoog geraamde 
bedragen. 

In het kader van overheidsopdrachten is het uiteraard ook mogelijk om in de gunningsfase rekening te houden 
met een combinatie van marktprijzen en biologisch aanbod. Door goed en verantwoord gekozen 
gunningscriteria kan een extra aanbod biologische producten gevalideerd worden in combinatie met het 
prijscriterium.  

Invasieve uitheemse soorten 

Natuurlijke geografische grenzen en heersende lokale omstandigheden hebben ertoe geleid dat verschillende 
ecosystemen met een eigen uniek gamma aan soorten zich konden ontwikkelen. Door de steeds toenemende 
internationale handel en de grotere bewegingsradius van mensen, is de mate waarin soorten worden 
geïntroduceerd in ecosystemen die normaal buiten hun distributiebereik zouden vallen, enorm toegenomen. 
Sommige van deze soorten kunnen in de nieuwe lokale omstandigheden invasief worden en  het evenwicht 
van lokale ecosystemen bedreigen. In België werden al diverse gevallen gerapporteerd (Peeters & Van 
Goethem, 2002; Branquart et al., 2006)2. Invasieve uitheemse soorten kunnen niet alleen andere soorten 
verdringen, maar kunnen ook een impact hebben op de landbouw, de economie en de volksgezondheid.3 

Invasieve uitheemse soorten die mogelijk milieuschade kunnen veroorzaken in België, werden door 
wetenschappers opgenomen in zwarte, alert en ‘watch’ lijsten die terug te vinden zijn op 
http://ias.biodiversity.be/ 

In het kader van het Belgisch AlterIAS4 project, en communicatie project gesteund en gecofinancierd door het 
LIFE+ program van de Europese Commissie, gericht op de voorlichting van de tuinbouwsector over de 
problematiek van invasieve planten, werd een gedragscode ontwikkeld met de sector.  

- De maatregelen voorzien in deze Belgische Gedragscode zijn de volgende: 
- Kennis van de lijst met invasieve planten; 
- Informeren van klanten en inwoners over invasieve planten; 
- De verkoop/aanplant (in België) van bepaalde invasieve planten stoppen; 

                                                                 

2 Nationale Belgische biodiversiteitsstrategie 2006 – 2016, p. 35 
3 Ibid. p. 16 
4 IAS staat voor  Invasive Alien Species 

http://www.vlam.be/
http://www.apaqw.be/
http://ias.biodiversity.be/
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- Promotie van alternatieve of niet invasieve planten; 
- Deelname aan een detectiesysteem van nieuwe invasieve planten 

Bedrijven of diensten die hebben de code ondertekend kunnen teruggevonden op de website van het project 
(www.alterias.be). 

 

 

  

http://www.alterias.be/
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2 DUURZAAMHEIDSTOETS 
Wat zijn de belangrijkste duurzaamheidsimpacten binnen de productgroep van sierplanten en bomen?  

Een duurzame overheidsopdracht houdt rekening met verschillende beleidsdoelstellingen. Voor de federale 
overheid worden ze opgesomd in de omzendbrief van 16 mei 2014 of in de meest recente regelgeving. Deze 
beleidsdoelstellingen zijn heel ruim en kunnen u als aankoper inspireren bij het zoeken naar de specifieke 
doelstellingen die u wenst te bereiken met uw aankoopdossier.  

Elk product, dienst of werk heeft eigen duurzaamheidsaspecten, dit zijn die aspecten waar je écht impact kan 
realiseren. Bijv. het is logisch dat u bij de aankoop van koffie impact hebt op eerlijke handel en biologische 
landbouw, maar geen impact hebt op vlak van sociale economie en kansengroepen. Om heel goed te kiezen 
uit alle mogelijke duurzaamheidscriteria is het als aankoper belangrijk te weten welke hefbomen tot 
duurzaamheid je kan activeren door je aankoop. Dit geeft focus en zorgt ervoor dat u niet afgeleid wordt om 
minder relevante duurzaamheidsaspecten te integreren in een bestek.  

Naast relevante duurzaamheidsaspecten die gelinkt zijn aan een product, dienst of werk kan het ook zijn dat 
de aankoopdienst vanuit haar organisatie eigen accenten legt en die meeneemt in het aankoopproces.  Bijv. 
als kostreductie een belangrijke doelstelling is van de aankoopdienst kan het zijn dat dit primeert doorheen 
het volledige aankoopproces. Duurzaam aankopen is net het evenwicht zoeken tussen het realiseren van de 
duurzame beleidsdoelstellingen en de prioriteiten en ambities binnen de aankoopdienst.  

U vindt alle informatie over deze duurzaamheidstoets in het aankoopproces op 
http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl/duurzame-aspecten-nl 

 

  

http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl/duurzame-aspecten-nl


 
 

 

 
 

 

deel C 
C Criteriadocument 

 

C Criteriadocument 12 

1 Nieuw in de wetgeving! 13 

2 Voorwerp van de opdracht 15 

3 Selectie- & Uitsluitingscriteria 16 

4 Gunningscriteria 17 

5 Technische specificaties 19 

6 Bijzondere uitvoeringsvoorwaarden 20 

7 Sociale aspecten in overheidsopdrachten 21 

Bijlage 1: Criteria 22 

 

 

 

 

  



NIEUW IN DE WETGEVING! 

Criteriadocument  |  13 

1 NIEUW IN DE WETGEVING! 
De Belgische regelgeving overheidsopdrachten is van toepassing op alle overheden in België en gebaseerd op 
Europese regelgeving. Op 17 juni 2016 werd een nieuwe wet inzake 
overheidsopdrachten (Wet OO 2016) goedgekeurd. Deze wetgeving 
zal de wet OO 2006 vervangen van zodra de uitvoeringsbesluiten 
voorhanden zijn. Dit wordt verwacht in de loop van 2017. Momenteel 
(november 2016) is de overheidsopdrachtenwet 2006 nog van 
toepassing! Hieronder krijgt u een overzicht van de meest relevante 
wijzigingen met oog op het duurzaam aankopen van goederen, 
diensten en werken. Voor nieuws inzake de uitvoeringsbesluiten en 
de details in de wet verwijzen wij naar 
http://www.publicprocurement.be/nl  

Het naleven van milieu-, sociaal 
en arbeidsrecht (art. 7 Wet OO 
2016) 

Ondernemers moeten het milieu-, sociaal en 
arbeidsrecht naleven volgens het Europees 
Unierecht, nationale recht of collectieve 
arbeidsovereenkomsten. Nu wordt ook heel 
expliciet gemaakt dat zij deze wetgeving ook 
moeten doen naleven door elke persoon die 
handelt als onderaannemer in welke fase ook, en 
door elke persoon die personeel tewerkstelt voor 
de uitvoering van de opdracht. Hierbij wordt 
rechtstreeks verwezen naar internationale 
conventies zoals de ILO-conventie. Indien de 
aanbestedende overheid inbreuken vaststelt kan 
zij desgevallend maatregelen treffen of een 
inschrijver uitsluiten. Zie ook verplichte en 
facultatieve uitsluitingsgronden in de nieuwe wet 
OO 2016.  

Het voorbehouden van 
opdrachten (art.15 Wet OO 
2016) 

De nieuwe wet stelt dat de toegang tot de 
opdracht voorbehouden kan worden aan sociale 
werkplaatsen en aan ondernemers die de 
maatschappelijke en professionele integratie van 
gehandicapten of kansarmen tot doel hebben, of 
dat de uitvoering van opdrachten voorbehouden 
kan worden in het kader van programma’s voor 
beschermde arbeid, mits ten minste dertig procent 
van de werknemers van deze werkplaatsen, 
ondernemingen of programma’s gehandicapte of 
kansarme werknemers zijn. 

Het grote verschil t.a.v. de vorige wetgeving is dat 
de verschillende vormen van sociale economie niet 

langer gedefinieerd zijn maar dat er hoofdzakelijk 
met het 30%-criterium wordt gewerkt.  

Het gebruik van keurmerken en 
labels (art. 54 Wet OO 2016) 

Labels en keurmerken kunnen een efficiënt 
instrument zijn om overheidsopdrachten te 
verduurzamen. Het gebruik van labels zal zich in de 
toekomst niet langer beperken tot de bewijsfase 
want de nieuwe wet bepaalt dat overheden 
keurmerken kunnen voorschrijven om bestekeisen 
te definiëren. Dit betekent concreet dat de 
aanbestedende overheid een specifiek label of 
keurmerk voorschrijft ter definitie van de eisen, op 
voorwaarde dat andere gelijkwaardige 
keurmerken en andere geschikte bewijsmiddelen 
ook worden aanvaard. Belangrijk is dat dit zowel 
toegelaten is in de technische specificaties als in de 
gunningscriteria en de uitvoeringsvoorwaarden en 
dat er hiermee nu ook ingezet zal kunnen worden 
op sociale of andere kenmerken (momenteel ligt 
de focus vooral op milieukenmerken). Belangrijke 
randvoorwaarde is dat het moet gaan om 
betrouwbare labels en dat de onderliggende 
keurmerkeisen van het opgelegde keurmerk alleen 
betrekking moeten hebben op criteria die verband 
houden met het voorwerp van de opdracht.  

Sociale en ecologische 
gunningscriteria (art. 81 Wet 
OO 2016) 

Ook in de nieuwe wet overheidsopdrachten 
kunnen sociale aspecten en milieuaspecten via 
gunningscriteria beoordeeld worden.  Daarnaast 
kan de aanbestedende overheid in de 
gunningscriteria ook inzetten op een 
methodologie m.b.t. de bepaling van de 

http://www.publicprocurement.be/nl
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levenscycluskosten. Bijzonder belangrijk m.b.t. 
sociale overwegingen bij overheidsopdrachten is 
art. 81, §3 die stelt dat het specifieke 
productieproces en het specifiek proces voor een 
andere fase van de levenscyclus kunnen 
beoordeeld worden op basis van een 
gunningscriterium. Dit biedt veel kansen met oog 
op het streven naar eerlijke en duurzame handel 
en het respect van de arbeidsvoorwaarden en 
mensenrechten in de keten.  

Methodologie voor 
levenscycluskosten (art. 82 Wet 
OO 2016) 

De nieuwe wet stimuleert het gebruik van een 
methodologie voor het berekenen van de 
levenscycluskosten. Het basisuitgangspunt is dat 
het criterium ‘prijs’ niet enkel verband houdt met 
de kost van de verwerving, maar met alle kosten 
die gepaard gaan met het gebruik van het 
verworven werk/product/dienst, zowel de 
verwervingskosten als de gebruikskosten, zoals 
kosten voor verbruik van energie, kosten voor 
onderhoud en kosten verbonden aan het einde 
van de levenscyclus, zoals kosten voor ophaling, 
ontmanteling of recyclage. De wet laat mogelijks 
ook toe om ‘externaliteiten’ mee te nemen in de 
opdracht (CO2-uitstoot, watervervuilingskosten) 
voor zoverre deze objectief meetbaar en te 
monetariseren zijn.  

De nieuwe wetgeving stuurt aan op de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke 
berekeningsmethoden voor levenscycluskosten, 
bijvoorbeeld op Europees, nationaal of regionaal 
niveau. 

Innovatie en 
Innovatiepartnerschap (art. 40 
Wet OO 2016) 

In enkele gevallen wenst de overheid specifieke 
innovatieve oplossingen die nog niet op de markt 
beschikbaar zijn. In de nieuwe wet is een 
mogelijkheid opgenomen van 
‘innovatiepartnerschap’ waarbij de 
aanbestedende overheid aangeeft in de 
opdrachtdocumenten dat er behoefte is aan 
innovatieve producten, diensten of werken, en dat 
met de aanschaf van reeds op de markt 
beschikbare producten, diensten of werken niet in 

die behoefte kan worden voorzien. Een 
innovatiepartnerschap dient te zijn gericht op de 
ontwikkeling van innovatieve producten, diensten 
of werken en dient gevolgd te worden door de 
aankoop van de daaruit resulterende innovaties, 
mits deze voldoen aan de prestatieniveaus die 
tussen de aanbestedende overheid en de 
deelnemers zijn afgesproken. Let op: het is geen 
evidentie om prestatieniveau’s en maximum 
prijzen te bepalen voor oplossingen die nog niet 
bestaan!  

Losstaand van het innovatiepartnerschap is het 
mogelijk om innovatie reeds met meer courante 
methoden in overweging te nemen. Het 
marktverkennend onderzoek is wel het meest voor 
de hand liggend, maar ook 
onderhandelingsprocedures of het werken met 
varianten bieden mogelijkheden om innovatie te 
stimuleren. 

Energie-efficiëntieprestaties 
(art. 168. Wet OO 2016) 

Via de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten 
wordt het  verwerven van producten, diensten en 
gebouwen met hoge energie-efficiëntieprestaties 
aangemoedigd en in sommige gevallen verplicht. 
Belangrijke randvoorwaarde is dat de hoge eisen 
op vlak van energie-efficiëntie in 
overeenstemming moeten zijn met de principes 
van voldoende concurrentie, kosteneffectiviteit, 
de economische haalbaarheid, de duurzaamheid 
en de technische geschiktheid. Ook worden 
aanbestedende overheden gestuurd naar het 
overwegen van energieprestatiecontracten bij het 
plaatsen van opdrachten voor diensten met oog op 
het realiseren van energiebesparingen op de lange 
termijn. Het KB van 13 juli 2014 breidt de energie-
efficiëntie verplichtingen bij overheidsopdrachten 
van gebouwen uit naar een hele lijst van 
bijkomende producten en diensten. 

 

Voor meer informatieve over de huidige 
en nieuwe wet overheidsopdrachten ga 
naar 
http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl
/juridische-achtergrond  

 

  

http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl/juridische-achtergrond
http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl/juridische-achtergrond
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2 VOORWERP VAN DE OPDRACHT 

 

Het voorwerp van de opdracht is de ‘titel’ of het ‘onderwerp’ van de opdracht. Dit 
moet potentiële inschrijvers overtuigen om de aankondigingsdocumenten en/of het 
bestek te openen. Reeds hier moet duidelijk gemaakt worden dat het om een 
duurzame opdracht gaat gezien alle andere bepalingen in het bestek steeds verwijzen 
naar de omschrijving van het voorwerp van de opdracht 

De omschrijving van het voorwerp bij een 
duurzame opdracht is best zo transparant mogelijk 
over het duurzame karakter van de opdracht.  Zo 
zijn de potentiële inschrijvers meteen op de 
hoogte van de doelstellingen van de 
aanbestedende overheid. 

Voorwerp van opdracht in de context van het beleid 
van de organisatie. 

“<…..> (naam van de openbare overheid) hecht 
belang aan de milieuzorg en de sociale aspecten. 
Dit wordt verklaard in haar <strategisch beleid>, 
<missie>, <aankoopbeleid>, …” 

Het werkt sterk sensibiliserend. Door het voorwerp 
van de opdracht duurzaam te maken nemen 
overheidsaankopers het voortouw. De markt 
merkt deze toename in duurzame opdrachten op. 
Dit signaal kan ervoor zorgen dat de markt meer en 
meer gaat investeren in duurzame producten en 
bedrijfsprocessen om zo een goede kans te maken 
op het binnenhalen van overheidsopdrachten. Hoe 

meer bedrijven inzetten op duurzaamheid, hoe 
groter het aantal inschrijvers wordt en hoe 
competitiever de markt. Dit heeft dan weer een 
positief effect op de prijs voor duurzame 
producten en diensten.  

Het is stimulerend voor pioniers. Het integreren 
van duurzaamheid in het voorwerp van de 
opdracht is ook een beloning voor deze bedrijven 
die een pioniersrol opnemen en echte 
voortrekkers zijn op vlak van duurzaamheid. De 
kans dat zij de opdracht binnenhalen is namelijk 
veel groter dan voor bedrijven die zich nog moeten 
omschakelen naar meer duurzame 
productiemethodes of die nog aan het begin staan 
van een integratie van duurzame producten in hun 
catalogus.    

Het is noodzakelijk voor de opmaak van het 
duurzame bestek. Alle eisen die verder opgenomen 
worden in het bestek worden gelinkt met het 
voorwerp van de opdracht. De wetgeving is hier 
heel duidelijk over: de criteria opgenomen in het 
bestek dienen verband te houden met het 
voorwerp van de opdracht.  

 

  

Inkoop van niet invasieve (sier)planten en -bomen, 

waarvan een bepaald percentage biologisch geteeld 

is 
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3 SELECTIE- & UITSLUITINGSCRITERIA 

 

De selectiecriteria hebben uitsluitend betrekking op de leverancier en staan dus los 
van de eigenschappen van de producten, diensten of werken die worden 
aangekocht, de wijze van gunning van de opdracht, de uitvoering van de opdracht 
enz. De grote vraag is hier: welke potentiële leveranciers krijgen toegang tot de 
opdracht? 

Welke selectiecriteria zijn relevant?  

Selectiecriteria worden gebruikt om niet geschikte 
potentiële opdrachtnemers uit te sluiten of om 
geschikte opdrachtnemers te selecteren die 
toegang krijgen tot de opdracht .  Selectiecriteria 
zijn echter sterk gereglementeerd door de 
wetgeving overheidsopdrachten, de keuze is dus 
gelimiteerd.  Hieronder volgen enkele opties om 
duurzaamheid te laten doorwegen bij het 
selecteren van geschikte leveranciers:  

Een overheid kan potentiële opdrachtnemers 
uitsluiten indien sprake is van ernstige overtreding 
op vlak van sociale en/of milieuwetgeving.  

Verder kunnen eisen opgelegd worden die de 
geschiktheid van een potentiële opdrachtnemers 
beoordelen en bepalen of die in staat is de 
duurzame opdracht uit te voeren. Heeft de 
potentiële opdrachtnemer al ervaring met 
duurzame opdrachten? Welke maatregelen neemt 
de hij op vlak van milieubeheer? Hoe worden de 
sociale risico’s beheerd doorheen de keten? 

Voor het bepalen van de geschiktheid van de 
leverancier kan gevraagd worden naar referenties 
waarbij duidelijk wordt gepeild naar de 
duurzaamheidsaspecten van de 
referentieopdrachten. Zo kan u partijen uitsluiten 
die nog geen enkele ervaring hebben met 
duurzaamheid.  

Er moet echter telkens nagedacht worden over de 
relevantie van de selectiecriteria en de 

proportionaliteit in functie van de grootte en de 
duurtijd van de opdracht. Zo heeft het geen zin om 
bewijs te vragen van een milieubeheersysteem in 
een kleine opdracht, daar de inspanning om het 
certificaat voor het milieubeheersysteem te 
verkrijgen disproportioneel zwaar is in vergelijking 
met de grootte van de opdracht.  

Voor gedetailleerde informatie over 
milieubeheerssystemen, zie 
http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl/milieu/
milieubeheer 

Voor gedetailleerde informatie over de juridische 
achtergrond van het integreren van selectiecriteria 
bij overheidsopdrachten, zie 
http://www.publicprocurement.be/nl 

Uitsluitingscriteria 

De niet-naleving van de milieu- en sociale 
wetgeving, die het voorwerp is geweest van een 
definitief vonnis of een beslissing met een 
gelijkwaardig effect, kan beschouwd worden als 
een overtreding met betrekking tot het 
professionele gedrag van de betrokken 
economische operator, of een ernstig vergrijp dat 
het mogelijk maakt de betrokken partij uit te 
sluiten van de mededinging voor het contract. 

Ref.: Art. 56 en 57 van Richtlijn 2014/24/EU en Art. 
80 van Richtlijn 2014/25/EU 

 

  

http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl/milieu/milieubeheer
http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl/milieu/milieubeheer
http://www.publicprocurement.be/nl
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4 GUNNINGSCRITERIA 

 

Gunningscriteria zijn criteria die het mogelijk maken om offertes objectief te vergelijken 
op basis van bijv. prijs, kwaliteit, esthetiek maar ook op vlak van sociale en ecologische 
duurzaamheid en innovatie. Gunningscriteria worden beoordeeld via een score of een 
gewicht en op die manier wordt een objectieve vergelijking gemaakt tussen de 
aanbieders. Eén belangrijke voorwaarde:  gunningscriteria moeten gelinkt zijn met het 
voorwerp van de opdracht en moeten objectief meetbaar zijn! Het opnemen van 
‘duurzaamheid’ als gunningscriterium is dus niet concreet genoeg én niet objectief 
meetbaar 

Gunningscriteria toegepast in de praktijk 

 Gunningscriteria voorbeeld Gewicht 

1.  Prijs 
Berekening (bijv.): Laagst opgegeven prijs/ opgegeven prijs x 
0,60 

60% 

2.  Milieucriteria 
(De aanbestedende overheid verduidelijkt verder de 
gewichten die gegeven zullen worden aan de onder deze 
tabel vermelde criteria)  
 
Berekening (bijv.): Totaal gescoorde punten / maximum 
aantal te scoren punten x 0,35 

35% 

3.  … 5% 

 

In de hierboven vermelde tabel zal het gewicht dat aan de milieucriteria wordt toegekend vastgesteld worden 
door de inkoper naar gelang de specifieke aanbesteding. Vertegenwoordigers van diverse sectorfederaties 
herinneren er vaak aan om dit gewicht niet te onderschatten, om duurzaamheid in de toekenningsfase sowieso 
een kans te geven.  

Gebruik van labels en aanverwante criteria:  
Criteria opgenomen in dit document en in een label zijn steeds een momentopname. Deze 
worden continu gereviseerd om de meest recente marktevoluties te volgen en het wordt 
bijgevolg aanbevolen om de laatste stand van zaken op vlak van lastenboek te consulteren 
op de website van het label zelf. 

Een keurmerk kan zowel gebruikt worden als (bewijsvoering) voor technische criteria als 
voor gunningscriteria. In het eerste geval geldt dit als minimale eis, in het tweede geval 
kunnen extra punten verdiend worden bij het voldoen aan de uitgeschreven onderliggende 
criteria van het keurmerk. Artikel 54 van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016 
geeft een uitgebreid overzicht van de wijze waarop u naar keurmerken kunt verwijzen in 
een bestek. De meest algemene en juridisch correcte manier bestaat er in de technische 
eisen die u wenst te benadrukken (en die verband houden met het voorwerp van opdracht) 
op te nemen in (een bijlage) aan het bestek. Vervolgens vermeldt u dat een bepaald 
keurmerk of een set van keurmerken (of gelijkwaardig) als mogelijk bewijs op de naleving 
van de technische eis(en) voldoet. Neem gelijkwaardig bewijsmateriaal mee in overweging. 
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Milieu- en andere criteria en labels die u kunt gebruiken voor deze productgroep kunt u terugvinden onder 
bijlage 1 van deze fiche. U kunt ze gebruiken in het kader van de gunningscriteria die u vermeldt in uw bestek 

 

Het is ook mogelijk om een kruisverwijzing tussen technische specificaties en 
gunningscriteria te maken: 

Bijvoorbeeld: 

Technische eis:  
Eventuele papieren handleidingen bij het product zijn gedrukt op papier met minstens 70% 
gerecycleerde vezels of vezels uit duurzaam beheerde bossen (op basis van aanwijzingen 
op het FSC of PEFC label of gelijkwaardige labels) 

Gunningscriterium: 
Indien meer dan 70% van de vezels van de eventuele papieren handleidingen van 
gerecycleerd oorsprong of uit duurzaam beheerde bossen is (zie technische eis) dan kunt 
u extra punten krijgen (op basis van aanwijzingen op het FSC of PEFC label of gelijkwaardige 
labels). 
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5 TECHNISCHE SPECIFICATIES 

 

Onder de technische specificaties worden de kenmerken of eigenschappen beschreven waaraan het product 
of de dienst minimaal dient te voldoen.. Dit vormt een grote opportuniteit voor duurzaamheid want hier 
stellen we de duurzame eisen of technische eisen op van het product, dienst of werk. Keurmerken en 
certifcaten zijn een eenvoudige en veelgebruikte methode om aan te tonen dat aan de technische 
specificaties is voldaan. Ze kunnen ook gebruikt worden als bron voor het zoeken naar technische kenmerken 
die opgenomen kunnen worden in het bestek. 

 

Milieu- en andere criteria en labels die u kunt gebruiken voor deze productgroep kunt u terugvinden onder 
bijlage 1 van deze fiche. U kunt ze gebruiken in het kader van de technische specificaties die u vermeldt in uw 
bestek 

 

 

LET OP 

Zijn uw verplichte criteria 

marktconform ? 

Wat is een betrouwbaar label? Keurmerken zijn voor aanbestedende 

diensten een handig instrument om op een snelle manier te oordelen of een product 

voldoet aan een aantal milieu- of sociale eisen. Nochtans bestaat er een wildgroei aan 

keurmerken en is het niet toegelaten om zomaar elk keurmerk in te zetten in het kader 

van overheidsopdrachten. De wetgeving overheidsopdrachten omschrijft daarom de 

voorwaarden waaraan een keurmerk moet voldoen. Alle in de gids vermelde 

keurmerken voldoen aan de eisen van de wetgeving. Voor meer informatie over 

keurmerken, zie http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl/milieu/keurmerken  

http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl/milieu/keurmerken
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6 BIJZONDERE 
UITVOERINGSVOORWAARDEN 

 

Uitvoeringsvoorwaarden dienen door de opdrachtnemer gerespecteerd te worden tijdens de 
uitvoering van de opdracht. Uitvoeringsvoorwaarden zijn een ideaal instrument om 
opdrachtnemers aan te zetten om te investeren in duurzaamheid tijdens de volledige duur van 
de opdracht. Er moet een link zijn met het voorwerp van de opdracht, maar 
uitvoeringsvoorwaarden kunnen betrekking hebben op de leveringsvoorwaarden, de (sociaal 
of ecologisch verantwoorde) productiewijze, duurzaam HR-beleid, etc. 

 

 

Milieu- en andere criteria en labels die u kunt gebruiken voor deze productgroep kunt u terugvinden onder 
bijlage 1 van deze fiche. U kunt ze in sommige gevallen gebruiken in het kader van de bijzondere 
uitvoeringsvoorwaarden die u vermeldt in uw bestek 

 U, als aankoper, heeft een belangrijke hefboom voor 

duurzaamheid in handen: koopkracht.” 

Jo Versteven, expert duurzame overheidsopdrachten, Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling 
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7 SOCIALE ASPECTEN IN 
OVERHEIDSOPDRACHTEN 
Sociale en ethische aspecten 

Aanbestedende diensten kunnen op verschillende manieren rekening houden met sociale en ethische 
overwegingen in overheidsopdrachten. 

Het betreft het respecteren van de nationale, Europese en internationale sociale wetgeving, het bevorderen 
van gelijke kansen voor mannen en vrouwen en culturele diversiteit, het bepalen van technische eisen die een 
(betere) toegankelijkheid voor mensen met een handicap toelaten, het inschakelen van minder 
gekwalificeerde doelgroepen en werklozen (kansengroepen), het respecteren van de conventies van de 
Internationale Arbeidsorganisatie en van de mensenrechten (fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, het 
rekening houden met aanvaardbare lonen (IAO-conventie nr. 94) bij de gunning van de opdracht, het rekening 
houden met duurzame handelspraktijken, het rekening houden met de sociale gevolgen van 
productieprocessen in de hele levenscyclus van een product of een dienst,  het treffen van de nodige 
maatregelen om de deelname van beschutte werkplaatsen (maatwerkbedrijven) en sociale 
inschakelingsondernemingen aan te moedigen, het zorgen voor voldoende opleiding, veiligheidsinstructies, ... 
voor het personeel. 

Voor aankopers is het echter wel belangrijk om hiermee op een gepaste manier rekening te houden. De 
overwegingen kunnen namelijk, afhankelijk van hun aard, pas tijdens bepaalde fases van de 
aanbestedingsprocedure worden meegewogen. 

 

 

 

Voor gedetailleerde informatie over deze sociale en ethische aspecten en hun toepassing in 
overheidsopdrachten, gelieve de website te raadplegen op:  
http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl/sociale-aspecten  

http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl/sociale-aspecten
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BIJLAGE 1: CRITERIA 
Criteria opgenomen in dit document en in een label zijn steeds een momentopname. Deze worden continu 
gereviseerd om de meest recente marktevoluties te volgen en het wordt bijgevolg aanbevolen om de laatste 
stand van zaken op vlak van lastenboek te consulteren op de website van het label zelf. 

a) Plant karakteristieken : algemeen (GPP Toolkit basis) 

[X]% (in volume, gewicht of euro’s) van de sierplantensoorten moet geschikt zijn voor de plaatselijke 
groeiomstandigheden (bijv. zuurtegraad van de bodem, gemiddelde neerslag en temperatuurbereik op 
jaarbasis). Bijlage [Y] bevat een overzicht van de soorten die de aanbestedende dienst geschikt acht [op te 
stellen door de aanbestedende dienst]. 

b) Plant karakteristieken : biologische productie (GPP Toolkit basis) 

[X]% (in volume, gewicht of euro’s) van de sierplanten biologisch moet geteeld zijn in overeenstemming met 
Verordening (EG) nr. 834/2007.) 

Bewijs voor a) en b):  

De inschrijvers moeten een overzicht van alle voorgestelde soorten verstrekken, en per soort de prijs en het te 

leveren aantal vermelden. Het overzicht moet duidelijk aangeven welke soorten zijn opgenomen in bijlage [X] en 

welke soorten biologisch zijn geteeld, en vergezeld gaan van bewijs van biologische herkomst. 

c) Verbod op levering van invasieve uitheemse planten 

Het is niet toegelaten om invasieve uitheemse planten te leveren die het evenwicht van het ecosysteem in 
België in gevaar kunnen brengen. Deze soorten zijn vermeld in de zwarte en  waarschuwing soortenlijst 
(selectie: vascular plants – terrestrial) die te vinden is op http://ias.biodiversity.be/ias/species/. 

Bewijs :  

De inschrijvers moeten een overzicht van alle voorgestelde soorten verstrekken 

d) Plantenpotten (GPP Toolkit uitgebreid) 

Planten moeten worden geleverd in herbruikbare of biologisch afbreekbare potten. 

a) Herbruikbare potten moeten na het planten door de contractant worden teruggenomen. 

b) Biologisch afbreekbare potten moeten: 

 gemaakt zijn van 100% biologisch afbreekbare (composteerbare) stoffen, zoals stro, kurk, houtmeel 
en/of maïszetmeel; 

 vrij zijn van synthetische materialen, weekmakers en biociden die bijvoorbeeld in 
bestrijdingsmiddelen en conserveermiddelen worden aangetroffen. 

Bewijs :  

Voor herbruikbare potten moeten de inschrijvers een verklaring ondertekenen dat zij de potten, na gescheiden 

inzameling door hun medewerkers, zullen terugnemen. Voor biologisch afbreekbare potten moeten de 

inschrijvers een lijst van ingrediënten en het aandeel van ieder ingrediënt in het product verstrekken, samen met 

een verklaring dat wordt voldaan aan de specificaties. Potten met een milieukeur van ISO-type I die 

beantwoordt aan bovenstaande eisen, worden geacht te voldoen, evenals producten die volgens EN 

13432:2000 of een gelijkwaardige norm als biologisch afbreekbaar en composteerbaar zijn ingedeeld. 

 

http://ias.biodiversity.be/ias/species/
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e) Retourneerbare kratten of dozen (GPP Toolkit uitgebreid) 

Kleine planten moeten worden geleverd in retourneerbare kratten of dozen. 

Bewijs : De inschrijvers moeten een verklaring ondertekenen dat zij aan dit criterium zullen voldoen 

Bewijs : Dat aan alle voornoemde criteria wordt voldaan kan worden bewezen met de labels vermeld op de 

productpagina op http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl/content/sierplanten-en-bomen  

Wanneer de inschrijver dit label kan voorleggen, is verder bewijs niet nodig. Elk geschikt bewijs dat afkomstig is 

van een erkend organisme kan eveneens worden gebruikt 

 

http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl/content/sierplanten-en-bomen


 

 

Verantwoordelijke uitgever 

 

 
 

 

 

Referenties 
Meer voorbeelden over het 

verduurzamen van (sier)planten en 

bomen kan u vinden op 

www.gidsvoorduurzaamaankopen.be 


