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de energie-efficiëntieeisen in het kader van 
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Verschillende (elektrische) huishoudtoestellen beschikken over het Europees energie-label. 

Afhankelijk van het toestel geeft dit etiket informatie over elektriciteitsconsumptie, waterverbruik, 

geluidsniveau en/of andere (milieu)aspecten. Omwille van steeds evoluerende 

marktontwikkelingen is de beschikbaarheid van producten met dit label continu aan verandering 

onderhevig. Er zijn verschillende overheidswebsites actief die u meer toelichting geven. Voor 

informatie van de Europese Commissie kunt u terecht op   

http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products/ 

De indicaties op het energielabel kunnen u op verschillende manieren helpen om naar de meest 

energiezuinige toestellen te vragen. Het kan u als aankoper ook helpen in de naleving van het 

Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 (omzetting van Richtlijn 2012/27/EU) betreffende de energie-

efficiëntieeisen in het kader van bepaalde overheidsopdrachten betreffende de verwerving van 

producten, diensten en gebouwen.  

 

Hieronder vindt u een voorbeeld van het label voor vaatwassers. Afhankelijk van het type product 

kan er dus melding gemaakt worden van andere milieuaspecten. 

  

Op basis van bovenstaand voorbeeld kunt u de inschrijver bijvoorbeeld vragen naar het 
energieverbruik volgens klasse (D tot A+++). U kunt bijkomend naar kwantitatieve 
milieuparameters vragen zoals het energieverbruik (in kWh per jaar), het waterverbruik (in 
liter per jaar) en het geluidsniveau (in dB) en de verschillende offertes op die basis met 
elkaar vergelijken.  
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In het bestek kan naar de informatie op dit Europees energielabel verwijzen op 
verschillende manieren: 

a) Via technische specificaties: 

Vraag naar minimale waarden (een bepaalde klasse, of een minimaal energieverbruik 
(kWh per jaar), een minimaal waterverbruik (in liter per jaar) of een maximaal 
geluidsniveau (in dB)) waaraan het toestel dient te voldoen. Om een gepaste 
drempelwaarde in te stellen, kunt u best even een klein markonderzoek houden. Deze 
waarden veranderen nogal in de loop van de tijd met de ontwikkeling van meer energie-
efficiënte toestellen en tevens met de ontwikkeling van de regelgeving betreffende dit 
label. 

b) Gunningscriteria: 

Indien u moeilijk een inschatting kunt geven van de gewenste drempelwaarde, dan kunt 
u aan de hand van de gunningscriteria de best beschikbare toestellen op de markt 
selecteren. Zulke criteria kunnen dan naast gebruikelijke criteria als prijs en 
leveringsdatum e.a. geplaatst worden.  

Bijvoorbeeld: 

- Prijs: 50% van de punten 
- Leveringstermijn: 10% van de punten 
- Energieklasse: extra % van de punten (B-label: + 5%, A-label: +6%, A+ label: +7% 

enz.) 
- Energieverbruik: in offerte vermeld verbruik (kWh/jaar) gedeeld door hoogste 

vermeld verbruik van alle offertes (kWh/jaar) * 10%  
- Waterverbruik:  in offerte vermeld verbruik (liter/jaar) gedeeld door hoogste vermeld 

verbruik van alle offertes (liter/jaar)  * 10% 
- Geluidsemissie:  laagste geluidsniveau van alle offertes (in dB) gedeeld door in 

offerte vermeld geluidsniveau (in dB) * 10% 
 
 

c) Prijs/kwaliteit criterium 

Een verdere invulling van de gunningscriteria kan gebeuren door een prijs-
kwaliteitsbenadering die u toepast onder de vorm van één gunningscriterium. De scores 
worden in dit geval berekend op basis van een breuk waar in de noemer de ‘kwaliteit’ 
van het product wordt vermeld.  De kwaliteit kan dan bijvoorbeeld berekend worden op 
basis van in voorbeeld b) vermelde milieu- en energiecriteria.  In de teller worden 
vervolgens allerlei kostenaspecten (aanschafprijs, onderhoudsprijs, enz.) 
meegenomen.  
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Algemeen 

- De leverancier houdt tot minstens 12 jaar na de levering reserve-onderdelen ter 
beschikking. 

- De producent biedt een commerciële garantie die garandeert dat het toestel ten 
minste twee jaar zal functioneren. Deze garantie vangt aan op de leverdatum aan 
de klant. 
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