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Overheidsopdrachten 

• 15 tot 20% BBP 

• 1,5 mld € 

 

 

Overheden 

• Marktsturende rol 

• Voorbeeldconsument 

Impact van overheidsopdrachten 
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Het aankoopproces 

Behoefteanalyse 

en 

marktonderzoek 

Specifiëren: 

opmaak bestek 

Selecteren: 

Gunning 

Contractmanage

ment 

Meten en 

rapporteren 
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Opmaak van een bestek 

Titel (voorwerp van de opdracht) 

Selectiecriteria: (wie kan meedoen?) 

Technische criteria: (wat willen we?) 

Gunningscriteria: (hoe kiezen we de beste?) 

Uitvoeringsvoorwaarden 
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Criteria in het bestek 

Voorwerp van de opdracht 

• Beschrijving van de opdracht: ambities 

• Sensibiliserend, link met andere bestekonderdelen 

 

Selectiecriteria 

• Alleen bij dienstenopdrachten (relevantie!) 

• Referentieopdrachten  

 

Gunningscriteria 

• Afhankelijk van procedure 

• Weging 

• Handig indien weinig marktkennis 

• Samenspel met technische criteria (diensten) 
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Criteria in het bestek 

Technische criteria 

• Alleen bij dienstenopdrachten 

• Marktkennis  

 

Uitvoeringsvoorwaarden 

• Meest aangewezen, vooral bij leveringen 

• Verband met voorwerp soepeler 

• Geen controle voorafgaandelijk aan gunning 

• Voorbeeld: Rapporteren over CO2-uitstoot (RO), opleggen van 

Euronorm of Ecoscore, levering per (elektrische) bakfiets 

• Bij niet-naleving: boeteclausules  
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Voorbeeld stad Gent (1) 

CO2-neutrale leveringen van producten en diensten (RO)  

 CO2-neutraliteit als gunningscriterium  

 TC: indien economisch haalbaar (marktonderzoek) 

 UVW: verbetertrajecten (o.a. papier en kantoorbenodigdheden, 

didactisch materiaal en professioneel elektrisch materiaal) 

 

Raamovereenkomst voor duurzaam transport  

 OPMB  

 looptijd 4 jaar, op afroep 

 Planafdrukken, belegde broodjes, brood, koffiekoeken, taarten en 

fototoestellen 
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Voorbeeld stad Gent (2) 

Gunningscriteria 
 Prijs 50p 

 Uitrusting 40p (bescherming goederen bij vervoer, laadvermogen, aantal 

vervoersmiddelen): plan + fotodossier 

 Sociaal economische duurzaamheid 10p 

 

Technische criteria 
 Afbakening werkgebied stad Gent 

 Duurzaam transport: (elektrische) bakfiets 

 Uitzonderingen: elektrische of CNG wagen indien buiten werkgebied, 

extreme weersomstandigheden, grote leveringen 

 

Uitvoeringsvoorwaarden 
 Uitvoeringstermijn: 3u tot 1werkdag, spoedbestelling binnen het uur 
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Voorbeeld Stad Antwerpen (1) 

RO: Sloten, sleutels en slotenmakerij - stempels, toebehoren en 

graveerwerk - broodjes  

 

Beschrijving van de opdracht 

• Ambitie: 100% Duurzame Overheidsopdrachten tegen 2020 

• Duurzame mobiliteit: actieplan luchtkwaliteit, fietsplan, 

duurzaam vlootbeheer, LEZ 

 

Gunningscriteria 

• 15 punten voor duurzaamheid 

• Mobiliteitsplan 

• Hoogste scores voor (bak)fiets of elektrische (bak)fiets, andere 

vervoer via Ecoscore en Euronorm (tabel transport) 
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Voorbeeld Antwerpen (2) 

RFI (Request For Information) – Fietskoeriersdienst: 

bezorgen materialen op locatie 

 

• Vragen over de organisatie van de sector 

 Regio, referentieopdrachten, aanbod fietsen, regelgeving, 

voorwaarden 

• Vragen over prijszetting 

• Vragen over levering 

 Leveringstermijn, opdrachten doorgeven, soort zendingen, 

verpakkingen,… 

 

Proeffase: zelf ontwikkelen of RO 



Leen.vandermeeren@vvsg.be  02/211.55.66  

Bedankt! 


