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INLEIDING

1

De EU-criteria voor groene overheidsopdrachten zijn bedoeld om het voor overheidsinstanties gemakkelijker te maken milieuvriendelijkere goederen,
diensten en werken in te kopen. De toepassing van deze criteria vindt op vrijwillige basis plaats. De criteria zijn zo opgesteld dat afzonderlijke
instanties die er gebruik van willen maken, de criteria met minimale bewerking (gedeeltelijk of volledig) in hun aanbestedingsdocumenten kunnen
opnemen. Overheidsinstanties wordt geadviseerd om op de desbetreffende markt het beschikbare aanbod van de beoogde goederen, diensten en werken
na te gaan, voordat zij de aanbesteding uitschrijven. Wanneer een aanbestedende dienst voornemens is de in dit document voorgestelde criteria te
gebruiken, moet hij dit doen op een wijze die de naleving van de eisen van de EU-wetgeving inzake overheidsopdrachten waarborgt (zie bijvoorbeeld
de artikelen 42, 43 of 67, lid 2, of artikel 68 van Richtlijn 2014/24/EU en soortgelijke bepalingen in andere EU-wetgeving inzake
overheidsopdrachten). Praktische beschouwingen hierover zijn ook te vinden in het in 2016 gepubliceerde handboek over groen kopen, dat beschikbaar
is op http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
In dit document wordt een overzicht gegeven van de herziene EU-criteria voor groene overheidsopdrachten voor het wegvervoer. Een bijbehorend
technisch rapport bevat de volledige motivering voor de selectie van deze criteria, en referenties voor nadere informatie. De criteria zijn opgesplitst in
selectiecriteria, technische specificaties, gunningscriteria en contractuele uitvoeringsvoorwaarden. Er zijn twee soorten criteria:


kerncriteria — criteria die een gemakkelijke toepassing van groene overheidsopdrachten mogelijk moeten maken, en die zich toespitsen op een
of meer van de belangrijkste aspecten van de milieuprestaties van een product, en beogen de administratiekosten voor bedrijven tot een
minimum te beperken;



uitgebreide criteria — criteria die rekening houden met meer aspecten of hogere niveaus van milieuprestaties en kunnen worden gebruikt door
overheidsdiensten die een stap verder willen gaan bij het bevorderen van de doelstellingen op het gebied van milieu en innovatie.

De formulering "geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria" wordt ingevoegd als er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de twee
soorten criteria.
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1.1

Definitie en toepassingsgebied

De productgroep "wegvervoer" omvat de volgende categorieën voertuigen en diensten:
categorie 1: "aankoop, leasing of huur van auto's, lichte bedrijfsvoertuigen en voertuigen van categorie L":
- "auto's en lichte bedrijfsvoertuigen": M1- en N1-voertuigen zoals omschreven in Richtlijn 2007/46/EG;
- "voertuigen van categorie L" zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 168/2013.
Voertuigen voor speciale doeleinden, zoals gepantserde voertuigen, zijn uitgesloten van het toepassingsgebied;
categorie 2: "mobiliteitsdiensten":
- "speciaal personenvervoer over land" in de zin van de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (Common Procurement
Vocabulary, CPV), code 60130000-8;
- "personenvervoer zonder dienstregeling" in de zin van CPV-code 60140000-1. Dit omvat diensten voor openbaar vervoer in opdracht
(openbaar vervoer dat is uitbesteed aan taxiondernemingen, d.w.z. vervoer ten behoeve van leerlingen/studenten die niet zelf kunnen reizen);
- "bus- en autobusverhuur met chauffeur" in de zin van CPV-code 60172000-3;
- "taxidiensten" in de zin van CPV-code 60120000-5;
- "autodelen": in deze categorie is een organisatie de eigenaar van de voertuigen en het platform. Deze diensten zijn doorgaans meer
gestandaardiseerd en betrouwbaar dan de peerservices, en sommige autofabrikanten hebben een eigen onderneming voor autodelen;
- "gecombineerde mobiliteitsdiensten": diensten op basis van een nieuw bedrijfsmodel die gebruikers een breed scala van gecombineerde
mobiliteitsopties bieden op basis van een abonnement en gezamenlijke facturering, waarbij de diensten tevens kunnen worden aangeboden als
pakket volgens de behoeften van de klant, bijvoorbeeld een pakket bestaand uit de ritten die in de loop van een week plaatsvinden.
Gecombineerde mobiliteitsdiensten worden ondersteund door een vorm van digitale interface voor de klant (app, webdienst enz.);
- "motorrijwielen en rijwielen": fietsen (CPV-codes 34430000-0 en 34431000-7), fietsaanhangwagens en fietsen met elektrische hulpmotor
(CPV-code 34420000-7);
- "lichte elektrische voertuigen en zelfbalancerende voertuigen" waarvan de specifieke definities worden ontwikkeld door CEN/TC 354/WG 4;
- Onder deze categorie vallen tevens definities van auto's, lichte bedrijfsvoertuigen, voertuigen van categorie L en bussen;
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categorie 3: "aankoop of leasing van bussen":
- M2- en M3-voertuigen zoals omschreven in Richtlijn 2007/46/EG;
o categorie M2: voor het vervoer van personen ontworpen en gebouwde voertuigen met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder
niet meegerekend, en met een maximummassa van ten hoogste vijf ton;
o categorie M3: voor het vervoer van personen ontworpen en gebouwde voertuigen met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder
niet meegerekend, en met een maximummassa van meer dan vijf ton;
categorie 4: "busdiensten":
- "busdiensten" of "openbaar vervoer": de diensten moeten worden omschreven als de diensten volgens CPV-code 60112000-6 (openbaar
vervoer);
categorie 5: "vuilnisauto's":
- voertuigen van categorie N2 en categorie N3 of zware voertuigen zoals omschreven in Richtlijn 2007/46/EG, die zijn ontworpen voor het
verlenen van diensten die vallen in de CPV-categorieën "ophalen van afval" (CPV-code: 90511000-2) en "vervoer van afval" (90512000-9);
categorie 6: "inzameling van afval":
- diensten die vallen in de CPV-categorieën "ophalen van afval" (90511000-2) en "vervoer van afval" (90512000-9);
categorie 7: "post-, koeriers- en verhuizingsdiensten":
- diensten die vallen in de CPV-categorieën voor verschillende post-, koeriers- en verhuizingsdiensten:
o groep 641, post- en koeriersdiensten, uitgezonderd vervoer per spoor, luchtpost en postvervoer over het water,
o 79613000-4 verhuizen van personeel,
o 63100000-0 vrachtbehandeling en opslag,
o 98392000-7 verhuizingsdiensten.
(Raadpleeg voor details en verdere technische definities het technisch rapport.)
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1.2

Algemene opmerking over verificatie

Voor een klein aantal criteria is de voorgestelde wijze van verificatie het beschikbaar stellen van testverslagen. Voor ieder criterium is aangegeven
welke testmethode van toepassing is. Het is aan de overheidsdienst om te bepalen in welke fase de testresultaten ter beschikking moeten worden
gesteld. In het algemeen lijkt het niet nodig om van alle inschrijvers in de aanvangsfase testresultaten te vragen. Om de belasting voor inschrijvers en
overheidsdiensten te verlichten kan een eigen verklaring op het moment van inschrijving als voldoende worden beschouwd. Er zijn op dat moment
verschillende opties voor of en wanneer deze testen kunnen worden gevraagd:
a) in de inschrijvingsfase:
Voor overeenkomsten met eenmalige levering kan de inschrijver met de financieel gunstigste inschrijving worden gevraagd dit bewijsstuk te
overleggen. Als het bewijs afdoende is, kan de overeenkomst worden gegund. Als het bewijs onvoldoende of onregelmatig wordt geacht:
i) wordt, als het verificatiemiddel betrekking heeft op een technische specificatie, de eerstvolgende hoogste inschrijver die dan voor
gunning van de overeenkomst in aanmerking komt, gevraagd het bewijsstuk te overleggen;
ii) worden, als het verificatiemiddel betrekking heeft op een gunningscriterium, de toegekende additionele punten afgetrokken en zal de
rangorde van de inschrijvingen worden herberekend met alle daaruit voortvloeiende gevolgen.
Met een testverslag wordt geverifieerd dat een productmonster op bepaalde eisen is getest, niet de artikelen die daadwerkelijk onder de
overeenkomst worden geleverd. Voor raamovereenkomsten kan de situatie anders zijn. Op dit scenario wordt nader ingegaan in het volgende
punt over de contractuele uitvoering en in de aanvullende toelichting hieronder;
b) tijdens de uitvoering van de overeenkomst:
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Voor een of meerdere artikelen die onder de overeenkomst geleverd worden, kunnen testresultaten worden opgevraagd, hetzij in algemene zin,
hetzij wanneer er twijfels zijn over mogelijk valse verklaringen. Dit is met name van belang voor raamovereenkomsten die niet voorzien in een
eerste bestelling.
Aanbevolen wordt om contractuele uitvoeringsvoorwaarden uitdrukkelijk vast te stellen. Daarin moet zijn vastgelegd dat de aanbestedende
dienst tijdens de overeenkomst op elk moment willekeurige verificatietesten kan uitvoeren. Indien uit de resultaten van deze testen blijkt dat de
geleverde producten niet aan de criteria voldoen, is de aanbestedende dienst gerechtigd om sancties toe te passen en de overeenkomst te
beëindigen. Sommige overheidsinstanties bepalen dat de kosten van de testen voor hun rekening zijn indien uit de testen blijkt dat het product
voldoet aan de eisen, en dat, indien niet aan de eisen wordt voldaan, de kosten voor rekening van de leverancier komen.
Voor raamovereenkomsten hangt het moment van het overleggen van bewijsstukken af van de specifieke opzet van de overeenkomst:
i) voor raamovereenkomsten met één exploitant waarbij de afzonderlijke te leveren artikelen bij de gunning van de raamovereenkomst
worden vastgesteld en het slechts een kwestie is van hoeveel eenheden er nodig zullen zijn, gelden dezelfde overwegingen als voor
overeenkomsten met eenmalige levering zoals hierboven beschreven;
ii) voor raamovereenkomsten met voorselectie van meerdere potentiële leveranciers en vervolgens mededinging tussen de
voorgeselecteerde inschrijvers, hoeven de inschrijvers pas in deze eerste fase van de voorselectie aan te tonen dat zij in staat zijn
artikelen te leveren die voldoen aan de minimumprestatie-eisen van de raamovereenkomst. Voor aansluitende afroepopdrachten (of bestellingen) die na de mededinging tussen de voorgeselecteerde leveranciers worden gegund, gelden in beginsel dezelfde
overwegingen als onder a) en b) hierboven, indien in het kader van de mededinging naleving van aanvullende eisen moet worden
aangetoond. Indien de mededinging alleen betrekking heeft op de prijs, moet een controle in de uitvoeringsfase van de overeenkomst
worden overwogen.
Opgemerkt zij, dat aanbestedende diensten overeenkomstig artikel 44, lid 2, van Richtlijn 2014/24/EU ook andere passende bewijsmiddelen
moeten aanvaarden. Een voorbeeld daarvan is een technisch dossier van de fabrikant, indien de betrokken marktdeelnemer geen toegang had tot
testverslagen of deze niet binnen de desbetreffende termijnen kon verkrijgen. Hierbij geldt de voorwaarde dat het gebrek aan toegang niet te
wijten was aan de betrokken ondernemer en dat de betrokken ondernemer aantoont dat de door hem geleverde werken, artikelen of diensten
voldoen aan de eisen of criteria die zijn bepaald in de technische specificaties, de gunningscriteria of de contractuele uitvoeringsvoorwaarden.
Indien voor de uitvoering van de testen wordt verwezen naar een certificaat/testverslag dat is opgesteld door een bepaalde met de
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conformiteitsbeoordeling belaste instantie, moeten aanbestedende diensten ook door andere gelijksoortige beoordelingsinstanties afgegeven
certificaten/testverslagen accepteren.
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BELANGRIJKSTE MILIEUEFFECTEN

2

Op basis van het beschikbare wetenschappelijke bewijs volgt in onderstaande tabel een beknopte weergave van de voornaamste milieueffecten van het
wegvervoer vanuit het oogpunt van de levenscyclus (zie voor nadere details het technisch rapport). Verder laat de tabel zien hoe de EU groene
overheidsopdrachten benadert om die effecten af te zwakken of te beperken.
Belangrijkste milieueffecten tijdens de levenscyclus van het product

EU-benadering voor groene overheidsopdrachten





Emissies
van
broeikasgassen
luchtverontreinigende stoffen als gevolg
energieverbruik in de gebruiksfase



Emissies
van
broeikasgassen
en
luchtverontreinigende stoffen die zijn voortgekomen
uit de toeleveringsketen van de energiedragers
Milieueffecten die zijn voortgekomen uit de
vervaardiging van batterijen van elektrische
voertuigen



Geluidsemissies die voortkomen uit het voertuig en
de banden in de gebruiksfase








en
van
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Criteria vaststellen aangaande de CO2-uitstoot voor de
typegoedkeuring van auto's en lichte bedrijfsvoertuigen evenals
specifieke technologieën voor zware voertuigen en voertuigen van
categorie L
Criteria vaststellen aangaande emissies van luchtverontreinigende
stoffen voor auto's en lichte bedrijfsvoertuigen evenals specifieke
technologieën voor zware voertuigen en voertuigen van
categorie L
Criteria vaststellen aangaande rolweerstand van banden
Criteria vaststellen aangaande energie-efficiëntie voor elektrische
auto's en lichte bedrijfsvoertuigen
Criteria vaststellen aangaande garantie op batterijen
Criteria vaststellen aangaande geluidsemissies van voertuigen en
banden
Kernvaardigheden en de toepassing van essentiële maatregelen en
praktijken op het gebied van milieubeheer van de dienstverleners
eisen




Passende, frequente opleiding van het personeel van de
dienstverleners eisen
Criteria vaststellen aangaande banden en smeermiddelen voor
onderhoudswerkzaamheden

De volgorde van de effecten stemt niet noodzakelijk overeen met de omvang ervan.

Nadere informatie over wegvervoer, met inbegrip van informatie over desbetreffende wetgeving, normen en technische bronnen die als bewijsstukken
worden gebruikt, is te vinden in het technisch rapport.
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EU-CRITERIA VOOR GROENE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR DE AANKOOP, LEASING OF HUUR VAN
AUTO'S, LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN EN VOERTUIGEN VAN CATEGORIE L (CATEGORIE 1)
3.1
Onderwerp
3

ONDERWERP
Aankoop, leasing of huur van auto's, lichte bedrijfsvoertuigen en voertuigen van categorie L met gering milieueffect.
Voertuigen voor speciale doeleinden, zoals gepantserde voertuigen, zijn uitgesloten van het toepassingsgebied.

3.2

Technische specificaties en gunningscriteria

Belangrijk: op deze categorie zijn ook gemeenschappelijke criteria voor voertuigcategorieën (punt 10) van toepassing.
Kerncriteria

Uitgebreide criteria
TECHNISCHE SPECIFICATIE (TS)

TS1. CO2-waarde voor typegoedkeuring

TS1. CO2-waarde voor typegoedkeuring

De CO2-emissies voor typegoedkeuring van voertuigen mogen de De CO2-emissies voor typegoedkeuring van voertuigen mogen de
volgende waarden niet overschrijden:
volgende waarden niet overschrijden:
Voertuigtype1)
CO2 g/km
Auto's — Klein 2018: 86 (NEDC)2)
(M1)
2019: 103 (WLTP)2)
2020: 99 (WLTP)
2021: 95 (WLTP)
Auto's
— 2018: 94 (NEDC)
Middelgroot (M1)
2019: 104 (WLTP)
2020: 100 (WLTP)

Voertuigtype
CO2 g/km
Alle M1- en N1- 2018: 45 (NEDC)
voertuigen
2019: 40 (WLTP)
2020: 35 (WLTP)
2021: 25 (WLTP)
Voertuigen van categorie L moeten door elektrische batterijen worden
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gevoed.

2021: 97 (WLTP)
groot 2018: 107 (NEDC)
2019: 111 (WLTP)
2020: 106 (WLTP)
2021: 102 (WLTP)
Licht
2018: 93 (NEDC)
bedrijfsvoertuig — 2019: 116 (WLTP)
klein
(diesel, 2020: 113 (WLTP)
N1 klasse I)
Licht
2018: 117 (NEDC)
bedrijfsvoertuig — 2019: 135 (WLTP)
klein
(benzine, 2020: 131 (WLTP)
N1 klasse I)
Licht
2018: 127 (NEDC)
bedrijfsvoertuig — 2019:
middelgroot
- van 1.1.2019 tot
(N1 klasse II)
31.8.2019: 124 (NEDC)
- met ingang van 1.9.2019:
157 (WLTP)
2020: 153 (WLTP)
Licht bedrijfsvoertuig — groot (N1 klasse III)
2018: 151+0,096*(M — 1766,35) (NEDC)
2019:
- van 1.1.2019 tot 31.8.2019: 147+0,096*(M —
1766,35) (NEDC)
- met ingang van 1.9.2019: 193+0,096*(M —
1766,35) (WLTP)
Auto's
(M1)

—

Verificatie:
De inschrijver moet het certificaat van overeenstemming van het
voertuig overleggen.
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2020: 188+0,096*(M — 1766,35) (WLTP)
Daarbij staat M voor de massa van het voertuig.

Verificatie:
De inschrijver moet het certificaat van overeenstemming van het
voertuig overleggen.

TS2. Emissies van luchtverontreinigende stoffen
Opmerking: dit criterium heeft betrekking op M1- en N1-voertuigen met
een referentiemassa1) van ten hoogste 2 610 kg. M1- en N1-voertuigen
met een referentiemassa hoger dan 2 610 kg moeten voldoen aan TS2
Emissies van luchtverontreinigende stoffen van categorie 3 (punt 5.2).

TS2. Emissies van luchtverontreinigende stoffen
Indien de aangeschafte voertuigen worden gebruikt in gebieden waar
problemen met de luchtkwaliteit zijn: de uitlaatemissies moeten gelijk
zijn aan nul.
Indien er geen oplaadinfrastructuur beschikbaar is of het verwachte
gebruiksprofiel een grote actieradius vereist:
De voertuigen moeten ten minste in staat zijn tot uitlaatemissies gelijk
aan nul, hetgeen betekent dat een auto een minimumafstand kan afleggen
zonder uitlaatemissies. De aanbestedende dienst stelt de minimumradius
voor nuluitlaatemissies vast overeenkomstig de verwachte
gebruiksprofielen in de aanbesteding (een voorgestelde standaardradius
is bijvoorbeeld 40 km). Vanaf 2019 geldt als de radius op elektriciteit op
basis van WLTP de radius zonder uitlaatemissies.

Vanaf 1 september 2019 moeten alle nieuwe auto's en lichte
bedrijfsvoertuigen voldoen aan de criteria van emissies onder reële
rijomstandigheden (real driving emission, RDE), die ten hoogste de
limietwaarden van Euro 6 voor NOx en PN bedragen (waarbij de
toepasselijke meetmarge buiten beschouwing wordt gelaten2)).
Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe auto's en lichte
bedrijfsvoertuigen voldoen aan de RDE-criteria, die ten hoogste 0,8 keer
de limietwaarden van Euro 6 voor NOx en PN bedragen (waarbij de
toepasselijke meetmarge buiten beschouwing wordt gelaten2)).
Verificatie:
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De inschrijver moet het certificaat van overeenstemming van het
Indien de aangeschafte voertuigen worden gebruikt in gebieden waar voertuig overleggen.
problemen met de luchtkwaliteit zijn3): de uitlaatemissies moeten gelijk
zijn aan nul.
Indien er geen oplaadinfrastructuur beschikbaar is of het verwachte
gebruiksprofiel een grote actieradius vereist:
De voertuigen moeten ten minste in staat zijn tot uitlaatemissies gelijk
aan nul, hetgeen betekent dat een auto een minimumafstand kan afleggen
zonder uitlaatemissies. De aanbestedende dienst stelt de minimumradius
voor nuluitlaatemissies vast overeenkomstig de verwachte
gebruiksprofielen in de aanbesteding (een voorgestelde standaardradius
is bijvoorbeeld 40 km). Vanaf 2019 geldt als de radius op elektriciteit op
basis van WLTP de radius zonder uitlaatemissies.
Verificatie:
De inschrijver moet het certificaat van overeenstemming van het
voertuig overleggen.
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TS3. Schakelindicator
Opmerking: dit criterium is niet van toepassing op voertuigen met
automatische transmissie. Het criterium is niet relevant voor elektrische
en plug-in-hybridevoertuigen en maakt derhalve geen deel uit van het
uitgebreide criterium.
Lichte bedrijfsvoertuigen moeten zijn uitgerust met een schakelindicator,
d.w.z. een indicator die de bestuurder met een visueel signaal aanraadt te
schakelen.
Verificatie:
De inschrijver moet de technische documentatie van het voertuig
overleggen, waarin deze informatie wordt vermeld.
TS4. Weergave van energieverbruik (geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria)
De voertuigen moeten zijn uitgerust met een mechanisme waarop voor de bestuurder zichtbaar het brandstofverbruik wordt weergegeven.
Verificatie:
De inschrijver moet de technische documentatie van het voertuig overleggen, waarin deze informatie wordt vermeld.
TS5. Verkeersinformatie en routeoptimalisatie
Opmerking: dit criterium kan door de aanbestedende diensten worden
aangevraagd, indien het voertuig moet worden gebruikt in stedelijke
gebieden met veel verkeersopstoppingen of naar plaatsen moet worden
gereden die de bestuurders niet bekend zijn, en er geen ander
informatiesysteem (bv. smartphones) beschikbaar is.
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Opmerking: dit criterium is niet van toepassing op voertuigen die
worden gebruikt voor speciale doeleinden die een hoog niveau van
beveiliging van floating car data vereisen, bv. voertuigen van
veiligheidstroepen, officiële voertuigen gebruikt door leden van de
regering enz.
Voertuigen moeten zijn uitgerust met interactieve systemen voor
verkeersinformatie en routeoptimalisatie die de bestuurder in staat
stellen voorafgaand aan de rit keuzen met betrekking tot de rit te maken
waarmee de route van de rit wordt geoptimaliseerd, bijvoorbeeld een
route waarmee opstoppingen worden vermeden. Het systeem moet
geïntegreerd zijn, hetgeen betekent een volledige communicatiemodule,
die bestaat uit een modem en een subscriber identity module (SIM) die
permanent deel van de auto uitmaakt.
Verificatie:
De inschrijver moet de technische documentatie van het voertuig
overleggen, waarin deze informatie wordt vermeld.
TS6. Minimumgarantie (geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria)
Indien de aanbestedende dienst batterijvoertuigen eist:
De inschrijver moet een minimumgarantie van de batterij bieden van 150 000 km of 8 jaar tegen capaciteitsverlies lager dan 70 % van de
oorspronkelijke waarde bij levering overeenkomstig EN 626601).
Verificatie:
de inschrijvers moeten een verklaring bij de garantievoorwaarden overleggen.
GUNNINGSCRITERIA (GC)
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GC1. Lagere CO2-emissies (geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria)
Er worden punten toegekend aan voertuigen met lagere CO2-emissies voor typegoedkeuring dan vereist in TS1 CO2-waarde voor typegoedkeuring,
in verhouding tot de behaalde reductie.
Verificatie:
Zie TS1 hierboven.
GC2. Energie-efficiëntie
Indien de overheidsinstantie batterijvoertuigen eist:
er worden punten toegekend aan de voertuigen met een hogere energieefficiëntie uitgedrukt in kWh/100 km overeenkomstig de NEDCtestprocedure3) in 2018 en de WLTP-testprocedure in 2019 en later.
Verificatie:
De inschrijver moet het certificaat van overeenstemming van het
voertuig overleggen.
GC3. Verbeterde emissies van luchtverontreinigende stoffen (geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria)
Opmerking: Dit criterium heeft betrekking op M1- en N1-voertuigen met een referentiemassa van ten hoogste 2 610 kg. M1- en N1-voertuigen met een
referentiemassa hoger dan 2 610 kg moeten voldoen aan GC3 Verbeterde emissies van luchtverontreinigende stoffen van categorie 3 (punt 5.2).
Er worden naar verhouding punten toegekend voor de emissies van luchtverontreinigende stoffen aan voertuigen met betere RDE-prestaties dan de
grenswaarden van Euro 6 voor NOx en PN (waarbij de toepasselijke meetmarge buiten beschouwing wordt gelaten).
De punten worden toegekend overeenkomstig de volgende formule:
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑒𝑛 = (

𝑁𝑂𝑥ℎ𝑖𝑔ℎ − 𝑁𝑂𝑥
𝑃𝑁ℎ𝑖𝑔ℎ − 𝑃𝑁
) × 𝑃𝑁𝑂𝑥𝑚𝑎𝑥 + (
) × 𝑃𝑃𝑁𝑚𝑎𝑥
𝑁𝑂𝑥ℎ𝑖𝑔ℎ − 𝑁𝑂𝑥𝑙𝑜𝑤
𝑃𝑁ℎ𝑖𝑔ℎ − 𝑃𝑁𝑙𝑜𝑤

waarbij


NOxhigh en NOxlow staan voor de hoogste en laagste NOx-emissies in mg/km onder de offerten naar aanleiding van de aanbesteding;



PNhigh en PNlow staan voor de hoogste en laagste PN-emissies in aantal/km onder de offerten naar aanleiding van de aanbesteding;



NOx en PN staan voor de NOx- en PN-emissies van de geëvalueerde offerte;



PNOxmax en PPNmax staan voor het maximumaantal punten dat voor de desbetreffende luchtverontreinigende stof kan worden toegekend.

Verificatie:
De inschrijver moet het certificaat van overeenstemming van het voertuig overleggen.
GC4. Uitlaalemissiecapaciteit gelijk aan nul (geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria)
Opmerking: dit criterium heeft betrekking op M1- en N1-voertuigen met een referentiemassa van ten hoogste 2 610 kg. M1- en N1-voertuigen met een
referentiemassa hoger dan 2 610 kg moeten voldoen aan GC3 Verbeterde emissies van luchtverontreinigende stoffen van categorie 3 (punt 5.2).
Er worden punten toegekend aan de voertuigen die aantoonbaar in staat zijn tot een minimale uitlaatemissie van nul, hetgeen betekent dat de auto
een afstand kan afleggen zonder enige uitlaatemissie, in verhouding tot de uitlaatemissiecapaciteit van het voertuig. De aanbestedende dienst stelt de
referentiedrempelwaarde van de minimumradius voor nuluitlaatemissies vast overeenkomstig de verwachte gebruiksprofielen in de aanbesteding
(een voorgestelde standaardradius is bijvoorbeeld 40 km).
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Verificatie:
De inschrijver moet het certificaat van overeenstemming van het voertuig overleggen.
GC5. Snelheidsbegrenzer
Er worden punten toegekend aan de voertuigen die zijn uitgerust met een
snelheidsbegrenzer: een apparaat in het voertuig dat de snelheid van het
voertuig automatisch beperkt tot een bepaalde, in het apparaat
ingestelde, maximumsnelheid.
Verificatie:
De inschrijver moet de technische documentatie van het voertuig
overleggen, waarin deze informatie wordt vermeld.
AC6. Verlengde garantie (geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria)
Indien de aanbestedende dienst batterijvoertuigen eist:
er worden punten toegekend aan de offerten waarin een verlenging wordt geboden van de minimumgarantie van TS6 Minimumgarantie in
verhouding tot de waarde van de verlenging.
Verificatie:
Idem TS7

3.3

Toelichtingen

Toelichtingen
TS1. CO2-waarde voor typegoedkeuring
1)

De onderstaande tabel bevat de definities van de drie voertuigtypen voor auto's.
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Typen personenauto's
gebruikt in criteria voor
groene overheidsopdrachten

Overeenkomstige segmenten volgens de door de Europese Commissie gebruikte
segmentering

Klein

A: miniklasse

(http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m1406_en.pdf)

B: compacte klasse
Middelgroot

C: compacte middenklasse

Groot

D: middenklasse
E: hogere middenklasse
F: topklasse
S: sportieve modellen
M: MPV's
J: SUV's (met inbegrip van terreinwagens)

2)

Sinds september 2017 is de nieuwe wereldwijd geharmoniseerde testprocedure voor lichte voertuigen (WLTP) ingericht. Uiterlijk in 2019 zal de
typegoedkeuring van alle nieuwe voertuigen volledig via de nieuwe test verlopen. De aanbeveling van de Commissie luidt om tot eind 2018 de
typegoedkeuringsgegevens volgens de New European Driving Cycle (NEDC) aan de consumenten mede te delen (Aanbeveling (EU) 2017/948 van
de Commissie). Overeenkomstig de bepalingen van deze aanbeveling moet vanaf begin 2019 uitsluitend de met WLTP gemeten CO2typegoedkeuring aan de consumenten worden medegedeeld voor alle auto's en bestelwagens met uitzondering van N 1 klasse II en klasse III,
waarvoor de uitvoeringsdatum wordt uitgesteld tot september 2019.

20

3)

Met een reductie van 10 Wh/km in de energie-efficiëntie van een batterijvoertuig dat gemiddeld 10 000 km/jaar aflegt, kan 15 EUR tot 20 EUR
per jaar worden bespaard, afhankelijk van de elektriciteitstarieven.
TS2. Emissies van luchtverontreinigende stoffen
1)
"Referentiemassa" is de massa van het voertuig in rijklare toestand zoals vermeld in het certificaat van overeenstemming, minus de forfaitaire
massa van de bestuurder van 75 kg, plus een forfaitaire massa van 100 kg.
2)
De maximale RDE-waarden worden in het certificaat van overeenstemming vermeld als mg/km of waar van toepassing aantal deeltjes/km,
waarbij de meetmarge, die slechts verband houdt met de onzekerheid omtrent de meetapparatuur, buiten beschouwing wordt gelaten. De reden
hiervoor is dat de onzekerheidsmarge van 0,5 die momenteel wettelijk is vastgelegd, wordt onderzocht en derhalve waarschijnlijk zal veranderen.
Als een fabrikant in de huidige omstandigheden een waarde met inbegrip van de toepasselijke marge (d.w.z. waarde+marge 2017) meldde en de
marge vervolgens in 2018 werd verlaagd, zou deze melding derhalve benadeeld zijn ten opzichte van een fabrikant die in 2018 (d.w.z.
waarde+marge 2018) meldde, ook al was de emissie van de twee auto's identiek.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de grenswaarden NOxmax en PNmax volgens RDE om in aanmerking te komen op grond van de EUcriteria voor groene overheidsopdrachten. De waarden die worden gemeld in het certificaat van overeenstemming van het voertuig, moeten aan
deze criteria voldoen.
Grenswaarden NOxmax/PNmax om in aanmerking te komen voor groene
overheidsopdrachten van de EU (lichte voertuigen in de zin van RDE),
waarbij de toepasselijke meetmarge buiten beschouwing wordt gelaten
1 september
2019 t/m
31 december
M en N1 klasse I
N1 klasse II
N1 klasse III
2020
Diesel
Benzine Diesel
Benzine Diesel
Benzine
NOx
(mg/km)
80
60
105
75
125
82
PN
(aantal/km)
6 × 1011 6 × 1011
6 × 1011 6 × 1011 6 × 1011 6 × 1011
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Vanaf
1 januari
2021
NOx
(mg/km)
PN
(aantal/km)

M en N1 klasse I
N1 klasse II
N1 klasse III
Diesel
Benzine Diesel
Benzine Diesel
Benzine
64

48

5 × 1011 5 × 1011

84

60

100

66

5 × 1011 5 × 1011 5 × 1011 5 × 1011

3)

Gebieden waar problemen met de luchtkwaliteit zijn, zijn die gebieden waar verkeersbeperkende maatregelen zijn ingesteld teneinde te voldoen
aan de beperkingen op emissies van luchtverontreinigende stoffen die zijn ingesteld in de richtlijn luchtkwaliteit (Richtlijn 2008/50/EG).
TS6. Minimumgarantie
1)
In de technologie van elektrische voertuigen is een snelle ontwikkeling naar duurzamere en betrouwbaardere batterijen gaande. Om die reden
moeten de in dit criterium voorgestelde drempelwaarden worden gecontroleerd tegen de opties die ten tijde van de aanbesteding op de markt
beschikbaar zijn.

EU-CRITERIA VOOR GROENE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR MOBILITEITSDIENSTEN
(CATEGORIE 2)
4.1
Onderwerp
4

ONDERWERP
Aankoop van speciale busdiensten, busdiensten zonder dienstregeling, bus- en autobusverhuur met bestuurder, taxidiensten, autodeeldiensten en
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gecombineerde mobiliteitsdiensten met gering milieueffect.

4.2

Technische specificaties en gunningscriteria

Belangrijk: op deze categorie zijn ook gemeenschappelijke criteria voor dienstcategorieën (punt 11) van toepassing.
Kerncriteria

Uitgebreide criteria
TECHNISCHE SPECIFICATIE (TS)

TS1. Emissies van luchtverontreinigende stoffen
TS1. Emissies van luchtverontreinigende stoffen
Opmerking: in de aanbesteding stelt de aanbestedende dienst vast Opmerking: in de aanbesteding stelt de aanbestedende dienst vast welke
welke typen voertuigen vereist zijn om de dienst te verlenen.
typen voertuigen vereist zijn om de dienst te verlenen.
Alle bussen waarmee de dienst wordt uitgevoerd, moeten ten minste TS1.1. Alle bussen waarmee de dienst wordt uitgevoerd, moeten ten minste
voldoen aan Euro 5.
voldoen aan Euro 5.
2018: 40 % van de bussen moet voldoen aan Euro 6.
2018: 60 % van de bussen moet voldoen aan Euro 6.
2019: 48 % van de bussen moet voldoen aan Euro 6.
2019: 68 % van de bussen moet voldoen aan Euro 6.
2020: 56 % van de bussen moet voldoen aan Euro 6.
2020: 76 % van de bussen moet voldoen aan Euro 6.
2021: 64 % van de bussen moet voldoen aan Euro 6.
2021: 84 % van de bussen moet voldoen aan Euro 6.
Als voertuigen niet volgens de certificering aan Euro 5 of hoger
voldoen, maar door technische nabehandeling wel aan de norm
voldoen, moet dit in de offerte worden gedocumenteerd.
Alle auto's en lichte bedrijfsvoertuigen waarmee de dienst wordt
uitgevoerd, moeten ten minste voldoen aan Euro 5.
2018: 40 % van de auto's en lichte bedrijfsvoertuigen moet voldoen

Als voertuigen niet volgens de certificering aan Euro 5 of hoger voldoen,
maar door technische nabehandeling wel aan de norm voldoen, moet dit in
de offerte worden gedocumenteerd.
Alle auto's en lichte bedrijfsvoertuigen waarmee de dienst wordt
uitgevoerd, moeten ten minste voldoen aan Euro 5.
2018: 60 % van de auto's en lichte bedrijfsvoertuigen moet voldoen aan
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aan Euro 6.
Euro 6.
2019: 50 % van de auto's en lichte bedrijfsvoertuigen moet voldoen 2019: 70 % van de auto's en lichte bedrijfsvoertuigen moet voldoen aan
aan Euro 6.
Euro 6.
2020: 60 % van de auto's en lichte bedrijfsvoertuigen moet voldoen 2020: 80 % van de auto's en lichte bedrijfsvoertuigen moet voldoen aan
aan Euro 6.
Euro 6.
2021: 70 % van de auto's en lichte bedrijfsvoertuigen moet voldoen 2021: 90 % van de auto's en lichte bedrijfsvoertuigen moet voldoen aan
aan Euro 6.
Euro 6.
Alle voertuigen van categorie L waarmee de dienst wordt uitgevoerd,
moeten ten minste voldoen aan Euro 3.
2018: 40 % van de voertuigen van categorie L moet voldoen aan
Euro 4.
2019: 50 % van de voertuigen van categorie L moet voldoen aan
Euro 4.
2020: 60 % van de voertuigen van categorie L moet voldoen aan
Euro 4.
2021: 70 % van de voertuigen van categorie L moet voldoen aan
Euro 4.
Het toepasselijke niveau hangt af van het jaar waarin de aanbesteding
is geïnitieerd.
Verificatie: De inschrijver moet de technische documentatie van de
voertuigen overleggen, waarin de emissienormen worden
omschreven. Voor de voertuigen die aan de bovengenoemde norm
voldoen na een technische verbetering, moeten de metingen, na

Alle voertuigen van categorie L waarmee de dienst wordt uitgevoerd,
moeten ten minste voldoen aan Euro 3.
2018: 60 % van de voertuigen van categorie L moet voldoen aan Euro 4.
2019: 70 % van de voertuigen van categorie L moet voldoen aan Euro 4.
2020: 80 % van de voertuigen van categorie L moet voldoen aan Euro 4.
2021: 90 % van de voertuigen van categorie L moet voldoen aan Euro 4.
Het toepasselijke niveau hangt af van het jaar waarin de aanbesteding is
geïnitieerd.
TS1.2. Indien de mobiliteitsdiensten worden gebruikt in gebieden waar
problemen met de luchtkwaliteit zijn:
[de aanbestedende dienst kan bepalen dat een bepaald percentage, alle
voertuigen van het wagenpark, specifieke (sub)categorieën van voertuigen
of de voertuigen die op specifieke routes worden ingezet, aan de norm
moeten voldoen; zie toelichting] uitlaatemissies van de auto's, lichte
bedrijfsvoertuigen en voertuigen van categorie L moeten gelijk zijn aan nul.
Indien er geen oplaadinfrastructuur beschikbaar is of het verwachte
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controle door een onafhankelijke derde, worden gedocumenteerd en gebruiksprofiel een grote actieradius vereist: de voertuigen moeten ten
in de offerte worden opgenomen.
minste in staat zijn tot uitlaatemissies gelijk aan nul, hetgeen betekent dat
zij minimaal 40 km kunnen afleggen zonder uitlaatemissies.

Verificatie: de inschrijver moet de lijst van voertuigen van het wagenpark
en de bijbehorende certificaten van overeenstemming overleggen.
GUNNINGSCRITERIA (GC)
GC1. CO2-emissies (geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria)
Opmerking: in de aanbesteding stelt de aanbestedende dienst vast welke typen voertuigen vereist zijn om de dienst te verlenen.
Voor auto's en lichte bedrijfsvoertuigen
Er worden punten toegekend aan de offerten waarin een wagenpark wordt geboden waarvan de gemiddelde CO2-typegoedkeuring gelijk is aan of
lager is dan de CO2-emissies in TS1 volgens de kerncriteria van categorie 1 (punt 3.2), in verhouding tot de gemiddelde CO2-typegoedkeuring van
het wagenpark.
Voor bussen
Er worden punten toegekend aan de offerten waarin een wagenpark wordt geboden dat bestaat uit [de aanbestedende dienst kan bepalen dat een
bepaald percentage, alle voertuigen van het wagenpark, specifieke (sub)categorieën van voertuigen of de voertuigen die op specifieke routes
worden ingezet, aan de norm moeten voldoen; zie toelichting] voertuigen die zijn uitgerust met een van de in aanmerking komende technologieën in
TS1 volgens de kerncriteria van categorie 3 (punt 5.2).
Verificatie: de inschrijver moet een spreadsheet overleggen met daarin de lijst van voertuigen in het wagenpark, de bijbehorende CO 2emissietypegoedkeuring (ondersteund door de respectieve certificaten van overeenstemming) en de berekening van het gemiddelde hiervan, voor
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auto's en bestelauto's, dan wel de technische documentatie van het voertuig waarin deze technologieën worden vermeld, voor bussen.
GC2. Emissies van luchtverontreinigende stoffen (geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria, niet van toepassing indien
uitlaatemissies van nul zijn vereist voor alle voertuigen in de technische specificatie TS1.2)
Er worden punten toegekend aan de offerten waarin een van het volgende wordt geboden:
a) een hoger percentage dan vastgesteld in TS1, of
b) auto's, bestelauto's en voertuigen van categorie L met een gunstiger emissie dan Euro 6/4, of
c) aardgasbussen en voertuigen die in staat zijn tot emissies gelijk aan nul, hetgeen betekent met een actieradius van minimaal 40 km zonder
enige uitlaatemissies voor auto's en lichte bedrijfsvoertuigen, en plug-in-hybridevoertuigen, batterijvoertuigen voor bussen en voertuigen
van categorie L, en brandstofcelvoertuigen voor bussen.
(Uitgewerkt moet worden in hoeverre punten worden toegekend aan hogere percentages, betere prestaties en nuluitlaatemissies. Voertuigen met
nuluitlaatemissies moeten meer punten krijgen dan voertuigen met betere prestaties dan Euro 6/4 en aardgasbussen.)
Verificatie:
Zie TS1 hierboven.
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4.3

Toelichtingen

Toelichtingen
Gecombineerde mobiliteitsdiensten
Gecombineerde mobiliteitsdiensten bieden een breed scala van gecombineerde mobiliteitsopties, waaronder gewoonlijk openbaar vervoer en
fietsverhuur. Een essentieel kenmerk van gecombineerde mobiliteitsdiensten is het vermogen om aan de eisen van reizigers tegemoet te komen door
middel van de meest passende en efficiënte vervoersmodus of combinatie van vervoersmodi. De mobiliteitsoplossingen zijn geoptimaliseerd voor
een zo gunstig mogelijke verhouding tussen verbruikte energie, afstand en passagier (energie/[km.passagier]); dit wordt bewerkstelligd door nietgemotoriseerde voertuigen en openbaar vervoer met voorrang te behandelen. Bijgevolg is het niveau van multi- en intermodaliteit een cruciaal
element bij het op de meest efficiënte manier voldoen aan de eisen van reizigers. Het niveau van multi- en intermodaliteit van de mobiliteitsdienst
kan worden omschreven als de verschillende typen vervoermodi die de dienst te bieden heeft, alsmede de combinaties hiervan in één rit. Onder
vervoersmodi wordt verstaan privéauto's, voertuigen van categorie L, (elektrische) fietsen, openbaar vervoer, autodelen enz. De gecombineerde
mobiliteitsdiensten bevinden zich nog in een zeer vroeg stadium van ontwikkeling. Dit type dienst draagt echter een zeer aanzienlijk potentieel in
zich om de verschuiving naar niet-gemotoriseerd en openbaar vervoer te bevorderen. Overheidsafnemers wordt aangeraden de mogelijkheid te
verkennen van het aanbesteden van gecombineerde mobiliteitsdiensten in plaats van mobiliteitsdiensten die geen intermodaliteit bieden, mits er
exploitanten beschikbaar zijn.
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EU-CRITERIA VOOR GROENE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR DE AANKOOP OF LEASING VAN
BUSSEN (CATEGORIE 3)
5.1
Onderwerp
5

ONDERWERP
Aankoop of leasing van stadsbussen en toerbussen omschreven als M2- en M3-voertuigen in Richtlijn 2007/46/EG met gering milieueffect.

5.2

Technische specificaties en gunningscriteria

Belangrijk: op deze categorie zijn ook gemeenschappelijke criteria voor voertuigcategorieën (punt 10) van toepassing.
Kerncriteria

Uitgebreide criteria
TECHNISCHE SPECIFICATIE (TS)

TS1.
Technologische
opties
voor
het
beperken
van
broeikasgasemissies
Stadsbussen
Het voertuig moet zijn uitgerust met één van de technologieën die in
Tabel 1 zijn geclassificeerd als A of B.

TS1.
Technologische
opties
voor
het
beperken
van
broeikasgasemissies
Stadsbussen
De voertuigen moeten zijn uitgerust met één van de technologieën die in
Tabel 3 zijn geclassificeerd als A.

Tabel 1: lijst van in aanmerking komende technologieën voor
stadsbussen — kernniveau

Tabel 3: lijst van in aanmerking komende technologieën voor
stadsbussen — uitgebreid niveau

Technologie
Mild hybrid
Flywheel hybrid

Klasse
B
B

Technologie
Volledig elektrisch en plug-invoertuig
Voertuig met waterstofcel*)
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Klasse
A
A in de

Full Series hybrid
Full Parallel hybrid
Volledig elektrisch en plugin-voertuig
Voertuigen met rechtstreekse
inspuiting van aardgas onder
hoge druk
OEM-aardgasvoertuig
(Original Equipment
Manufacturer) voor twee
soorten brandstof met een
gasenergieverhouding tijdens
het warme gedeelte van de
WHTC-testcyclus (World
Harmonised Transient Cycle)
van ten minste 50 %*)

Voertuig met waterstofcel*)

Voertuigen enkel op
aardgas*)

omstandigheden van
onderstaande
opmerking

B
B
A

OEM-aardgasvoertuig voor twee
soorten brandstof met een
gasenergieverhouding tijdens het
warme gedeelte van de WHTCtestcyclus van ten minste 50 %*)

Standaard B, in de
omstandigheden
van onderstaande
opmerking A

B of A in de
omstandigheden
van onderstaande
opmerking

B of A in de
omstandigheden
van onderstaande
opmerking
B of A in de
omstandigheden
van onderstaande
opmerking

A in de
omstandigheden van
onderstaande
opmerking

A in de
omstandigheden van
onderstaande
opmerking
A in de
omstandigheden van
Voertuigen enkel op aardgas*)
onderstaande
opmerking
*) Waterstof- en aardgasvoertuigen worden uitsluitend als A
geclassificeerd bij een minimumpercentage van toelevering van
hernieuwbare brandstof (zie toelichtingen, punt 5.3)
Voertuigen met rechtstreekse
inspuiting van aardgas onder hoge
druk*)

Toer- en streekbussen
Het voertuig moet zijn uitgerust met één van de technologieën die in
Tabel 4 zijn geclassificeerd als A.
Tabel 4: lijst van in aanmerking komende technologieën voor toer- en
streekbussen — uitgebreid niveau
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Technologie

*) Waterstof- en aardgasvoertuigen worden uitsluitend als B
geclassificeerd bij een minimumpercentage van toelevering van
hernieuwbare brandstof (zie toelichtingen, punt 5.3)

Voertuig met waterstofcel*)
Toer- en streekbussen
Het voertuig moet zijn uitgerust met één van de technologieën in
Tabel 2.

OEM-aardgasvoertuig voor twee
soorten brandstof met een
gasenergieverhouding tijdens het
warme gedeelte van de WHTCtestcyclus van ten minste 50 %*)

Tabel 2: lijst van in aanmerking komende technologieën voor toer- en
streekbussen — kernniveau
Technologie

Klasse

Actieve stroomregeling

C

Taps toelopende achterkant

C

Mild hybrid (alleen voor
streekbussen)
Flywheel hybrid (alleen voor
streekbussen)
Full Series hybrid (alleen voor
streekbussen)
Full Parallel hybrid (alleen
voor streekbussen)
OEM-aardgasvoertuig voor
twee soorten brandstof met

Voertuigen met rechtstreekse
inspuiting van aardgas onder hoge
druk*)

Voertuigen enkel op aardgas*)
C
C
C
C
Standaard C, in de
omstandigheden

Klasse
A in de
omstandigheden van
onderstaande
opmerking
A in de
omstandigheden van
onderstaande
opmerking
A in de
omstandigheden van
onderstaande
opmerking
A in de
omstandigheden van
onderstaande
opmerking

Volledig elektrisch en plug-inA
voertuig**)
*) Waterstof- en aardgasvoertuigen worden uitsluitend als A
geclassificeerd bij een minimumpercentage van toelevering van
hernieuwbare brandstof (zie toelichtingen, punt 5.3)
**) Plug-in-hybridetechnologie wordt momenteel niet toegepast in toeren streekbussen, en hoewel het gebruik ervan in de toekomst niet valt uit
te sluiten, is er momenteel geen duidelijk gebruikspatroon zichtbaar.
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een gasenergieverhouding
tijdens het warme gedeelte
van de WHTC-testcyclus van
ten minste 50 %
Voertuigen met rechtstreekse
inspuiting van aardgas onder
hoge druk

Voertuig met waterstofcel

Voertuigen enkel op
aardgas*)

van onderstaande
opmerking A of B

Verificatie:
De inschrijver moet de technische documentatie van het voertuig
overleggen, waarin deze technologieën worden vermeld.

Standaard B, in de
omstandigheden
van onderstaande
opmerking A
Standaard C, in de
omstandigheden
van onderstaande
opmerking A of B
C, B of A in de
omstandigheden
van onderstaande
opmerking

Volledig elektrisch en plugA
in-voertuig**)
*) Voertuigen enkel op aardgas komen uitsluitend in aanmerking bij een
minimumpercentage van toelevering van hernieuwbaar methaan (zie
toelichtingen, punt 5.3).
**) Plug-in-hybridetechnologie wordt momenteel niet toegepast in toeren streekbussen, en hoewel het gebruik ervan in de toekomst niet valt uit
te sluiten, is er momenteel geen duidelijk gebruikspatroon zichtbaar.
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Verificatie:
De inschrijver moet de technische documentatie van het voertuig
overleggen, waarin deze technologieën worden vermeld.
TS2. Emissies van luchtverontreinigende stoffen (geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria)
M3- en M2-voertuigen met een referentiemassa1) hoger dan 2 610 kg moeten voldoen aan Euro 6.
M2-voertuigen met een referentiemassa1) van ten hoogste 2 610 kg moeten voldoen aan TS2 Emissies van luchtverontreinigende stoffen van
categorie 1 (punt 3.2).
Verificatie:
De inschrijver moet het certificaat van overeenstemming van het voertuig overleggen. Voor de voertuigen die aan de bovengenoemde norm voldoen
na een technische verbetering, moeten de metingen, na controle door een onafhankelijke derde, worden gedocumenteerd en in de offerte worden
opgenomen.
TS3. Uitlaatpijpen (locatie) (geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria)
De uitlaatpijpen van de voertuigen moeten zich bevinden aan de andere kant ten opzichte van de reizigersdeur aan de achterzijde van het voertuig.
Verificatie:
De inschrijver moet de technische documentatie van het voertuig overleggen.
GUNNINGSCRITERIA (GC)
GC1.
Technologische
broeikasgasemissies

opties

voor

het

beperken

van
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Er worden punten toegekend aan de voertuigen die zijn uitgerust met één
van de technologieën die in Tabel 1 zijn geclassificeerd als A voor
stadsbussen en in Tabel 2 als A of B voor toerbussen. Deze technologie
hoeft niet in aanvulling te zijn op de technologie die voldoet aan TS1
Technologische opties voor het beperken van broeikasgasemissies.
Verificatie: Idem TS1.
GC2. Klimaatregelingsgassen
Er worden punten toegekend aan de voertuigen die zijn uitgerust met een
klimaatregelingssysteem waarin een koelmiddel wordt gebruikt waarvan
het aardopwarmingsvermogen (global warming potential, GWP), als
factor van CO2 en over een tijdhorizon van 100 jaar, lager is dan 150.
Verificatie:
De inschrijver moet de naam, de formule en het GWP verstrekken van
het koelgas dat in het klimaatregelingssysteem wordt gebruikt. Als wordt
gebruikgemaakt van een mengsel van gassen (n aantal gassen), wordt het
GWP berekend als volgt:
GWP= Σ(stof X1 % × GWP(X1)) + (stof X2 % × GWP(X2)) + …
(stof Xn % × GWP(Xn))
Daarbij is % de gewichtsbijdrage met een tolerantie in gewicht van
± 1 %.
Het GWP van gassen is te vinden in bijlagen I en II bij Verordening
(EU)
nr. 517/2014
(https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/?uri=CELEX:32014R0517)
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GC3. Verbeterde emissies van luchtverontreinigende stoffen
M3- en M2-voertuigen met een referentiemassa hoger dan 2 610 kg: er
worden punten toegekend aan de volgende technologieën:
 aardgas,
 plug-in-hybridevoertuigen2),
 batterijvoertuigen,
 waterstofcelvoertuigen.
(Uitgewerkt moet worden in hoeverre meer punten worden toegekend
aan voertuigen die in staat zijn tot uitlaatemissies gelijk aan nul, d.w.z.
plug-in-hybridevoertuigen, batterijvoertuigen en brandstofcelvoertuigen.
Voertuigen die in staat zijn tot uitlaatemissies gelijk aan nul, moeten
meer punten krijgen dan aardgasbussen.)
M2-voertuigen met een referentiemassa van ten hoogste1) 2 610 kg: de
formule van AC3 Verbeterde emissies van luchtverontreinigende stoffen
en GC4 Mogelijkheid van uitlaatemissie gelijk aan nul van categorie 1
(punt 3.2) wordt toegepast.
Verificatie:
De inschrijver moet het certificaat van overeenstemming van het
voertuig overleggen. Voor de voertuigen die aan de bovengenoemde
norm voldoen na een technische verbetering, moeten de metingen, na
controle door een onafhankelijke derde, worden gedocumenteerd en in
de offerte worden opgenomen.
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5.3

Toelichtingen

Toelichtingen
TS1. Technologische opties voor het beperken van broeikasgasemissies
Opwaardering en kwalificatie van technologieën
De aanbestedende diensten kunnen brandstofcelvoertuigen classificeren als klasse B, indien zij beschikken over een toelevering van waterstof die
wordt geproduceerd met hernieuwbare bronnen die ter plaatse worden gegenereerd, en die voldoet aan ten minste 5 % van de vraag, of A, indien zij
beschikken over een toelevering van waterstof die wordt geproduceerd met hernieuwbare bronnen die ter plaatse worden gegenereerd, en die voldoet
aan ten minste 15 % van de vraag.
De aanbestedende diensten kunnen een OEM-aardgasvoertuig voor twee soorten brandstof classificeren als klasse B of A, indien zij beschikken over
een toelevering van hernieuwbaar methaan die voldoet aan ten minste 15 % respectievelijk 35 % van de vraag.
De aanbestedende diensten kunnen voertuigen met rechtstreekse inspuiting van aardgas onder hoge druk classificeren als klasse A, indien zij
beschikken over een toelevering van hernieuwbaar methaan die voldoet aan ten minste 10 % van de vraag.
De aanbestedende diensten kunnen voertuigen enkel op aardgas kwalificeren als klasse C, - B of A, indien zij beschikken over een toelevering van
hernieuwbaar methaan die voldoet aan ten minste 10 %, 15 % respectievelijk 25 % van de vraag.
Hernieuwbaar methaan is biomethaan en synthetisch methaan dat wordt gewonnen uit een overschot van hernieuwbare elektriciteit, oftewel de
productie van hernieuwbare elektriciteit die gedurende bepaalde perioden de vraag overschrijdt en een productieoverschot van elektriciteit tot gevolg
heeft (power-to-gas).
Beschrijving van technologieën
Mild hybrid: dit systeem gebruikt een aan de krukas bevestigde elektromotor voor starten/stoppen en om remenergie te herwinnen. De herwonnen
energie wordt gebruikt voor het versterken van de versnelling en voor elektrische hulpfuncties.
Flywheel hybrid: een extra hogesnelheidsvliegwiel dat energie uit het aandrijvingssysteem van het voertuig opslaat en er energie aan afgeeft. Bij het
remmen wordt in het vliegwiel energie opgeslagen, die wordt afgegeven ter aanvulling of tijdelijke vervanging van het vermogen van de motor. De
vliegwieltechnologie omvat geen stop-/startfunctionaliteit.
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Full parallel hybrid: hybride elektrisch/diesel waarbij elektrisch vermogen naar/vanaf de wielen wordt geleid in parallel met de mechanische
aandrijving van de motor. Tussen de motor en de wielen bevindt zich nog altijd een rechtstreekse aandrijving via een relatief conventionele
transmissie.
Full series hybrid: hybride elektrisch/diesel zonder conventionele transmissie, waarbij de motor elektriciteit genereert die wordt opgeslagen in een
batterij en wordt gebruikt om een afzonderlijke tractiemotor van vermogen te voorzien. De elektromotoren en batterij hebben een groter vermogen dan
de gelijkwaardige parallelle versie.
Actieve stroomregeling: actieve stroomregeling is een systeem dat de lagedrukvortex (vacuüm) die achter het voertuig ontstaat, actief compenseert.
Taps toelopende achterkant: panelen op de achterzijde van het voertuig waarmee evenwicht wordt bewerkstelligd tussen de druk aan de voor- en
achterzijde van het voertuig ten behoeve van betere luchtstroming en kleinere luchtweerstand.
TS2. Emissies van luchtverontreinigende stoffen
1)
"Referentiemassa" is de massa van het voertuig in rijklare toestand zoals vermeld in het certificaat van overeenstemming, minus de forfaitaire massa
van de bestuurder van 75 kg, plus een forfaitaire massa van 100 kg;
2)
In het geval van plug-in-hybridevoertuigen hangt het totaalaantal uren per dag dat een stadsbus volledig elektrisch in bedrijf is, af van de specifieke
bedrijfscyclus en de oplaadstrategie. Bijgevolg moeten de aanbestedende diensten waarborgen dat de plug-in-hybridebussen tijdens hun dagelijkse
cyclus met behulp van de beschikbare oplaadinfrastructuur hun bedrijfsuren per dag in volledige elektrische modus kunnen maximaliseren.
Informatie voor het vaststellen van de garantievoorwaarden van de batterijen voor batterijvoertuigen
(Indien de aanbestedende dienst batterijvoertuigen eist)
Volgens het verslag over elektrische bussen van ZeEUS "An updated overview of electric buses in Europe" bieden de leveranciers van LiFePO4batterijen doorgaans garantieperioden van 2 tot 5 jaar, in de meeste gevallen 4 tot 5 jaar. Over lithiumnikkelmangaankobaltoxidebatterijen
(LiNiMnCoO2 of NMC), die 2 tot 6 jaar meegaan, bestaan minder gegevens. Lithiumtitanaatbatterijen hebben langere garantieperioden, tot 15 jaar,
en grafeenultracondensatoren van 8 tot 11 jaar. Andere leveranciers bieden garanties op maat afhankelijk van de leaseovereenkomst, waarvan
prestatiebewaking gedurende een overeengekomen tijdvak deel kan uitmaken.
Nadere details zijn te vinden in het verslag over elektrische bussen van ZeEUS "An overview of electric buses in Europe":
http://zeeus.eu/uploads/publications/documents/zeeus-ebus-report-internet.pdf
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In de technologie van elektrische voertuigen is een snelle ontwikkeling naar duurzamere en betrouwbaardere batterijen gaande. Om die reden moet de
overheidsinstantie bij het opstellen van de aanbesteding rekening houden met de meest recente beschikbare informatie over de mogelijkheden die de
markt biedt.
Een mogelijkheid is om langere garantieperioden te belonen via een gunningscriterium.
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EU-CRITERIA VOOR GROENE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR DE AANKOOP VAN BUSDIENSTEN
(CATEGORIE 4)
6.1
Onderwerp
6

ONDERWERP
Aankoop van openbare busdiensten met gering milieueffect in de zin van CPV-codes 60112000-6 door middel van M2- en M3-voertuigen zoals
omschreven in Richtlijn 2007/46/EG.

6.2

Technische specificaties en gunningscriteria

(Deze criteria zijn alleen van toepassing indien de exploitanten eigenaar of huurder zijn van het wagenpark waarmee de dienst wordt verleend.)
Belangrijk:
op deze categorie zijn ook gemeenschappelijke criteria voor dienstcategorieën (punt 11) van toepassing.
Kerncriteria

Uitgebreide criteria
TECHNISCHE SPECIFICATIE (TS)

TS1.
Technologische
opties
voor
het
beperken
van
broeikasgasemissies
Optie 1:
De exploitatie van de busroute(s) [de aanbestedende dienst voegt de
aanduidingen van de route(s) in] moet plaatsvinden door middel van
voertuigen [de aanbestedende dienst kiest één van de volgende opties]:
a) uitgerust met één van de in aanmerking komende technologieën
die zijn vermeld bij de kerncriteria van TS1 Technologische
opties voor het beperken van broeikasgasemissiesvan categorie 3

TS1.
Technologische
opties
voor
het
beperken
van
broeikasgasemissies
Optie 1:
De exploitatie van de busroute(s) [de aanbestedende dienst voegt de
aanduidingen van de route(s) in] moet plaatsvinden door middel van
voertuigen [de aanbestedende dienst kiest één van de volgende opties]:
a) uitgerust met één van de in aanmerking komende technologieën
die zijn vermeld bij de kerncriteria van TS1 Technologische
opties voor het beperken van broeikasgasemissies van categorie 3
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(punt 5.2).
b) uitgerust met de technologie X [de aanbestedende dienst
selecteert de technologie onder de in aanmerking komende
technologieën die zijn vermeld als één van de kerncriteria van
TS1 Technologische opties voor het beperken van
broeikasgasemissies van categorie 3 (punt 5.2)]

(punt 5.2).
b) uitgerust met de technologie X [de aanbestedende dienst
selecteert de technologie onder de in aanmerking komende
technologieën die zijn vermeld als één van de kerncriteria van
TS1 Technologische opties voor het beperken van
broeikasgasemissies van categorie 3 (punt 5.2)]

Optie 2:
De volgende delen van het wagenpark moeten zijn uitgerust met één van
de in aanmerking komende technologieën die zijn vermeld bij de
kerncriteria van TS1 Technologische opties voor het beperken van BKGemissies van categorie 3 (punt 5.2).
2018: 12 %
2019: 20 %
2020: 28 %
2021: 36 %

Optie 2:
De volgende delen van het wagenpark moeten zijn uitgerust met één van
de in aanmerking komende technologieën die zijn vermeld bij de
kerncriteria van TS1 Technologische opties voor het beperken van
broeikasgasemissies van categorie 3 (punt 5.2).
2018: 24 %
2019: 32 %
2020: 40 %
2021: 48 %

Het toepasselijke niveau hangt af van het jaar waarin de aanbesteding is Het toepasselijke niveau hangt af van het jaar waarin de aanbesteding is
geïnitieerd.
geïnitieerd.
Verificatie:
Idem TS1 Technologische opties voor het beperken van
broeikasgasemissies van categorie 3 (punt 5.2) benevens de lijst en de
technische documentatie van het gehele wagenpark.

Verificatie:
Idem TS1 Technologische opties voor het beperken van
broeikasgasemissies van categorie 3 (punt 5.2) benevens de lijst en de
technische documentatie van het gehele wagenpark.

39

TS2. Bandenspanningscontrolesystemen (geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria)
Alle voertuigen moeten zijn uitgerust met systemen die voldoen aan TS1 aangaande bandenspanningscontrolesystemen, zoals omschreven in
punt 10.2 van de gemeenschappelijke criteria voor voertuigcategorieën.
Verificatie:
Idem TS1 aangaande bandenspanningscontrolesystemen in punt 10.2 van de gemeenschappelijke criteria voor voertuigcategorieën benevens de lijst
en de technische documentatie van het gehele wagenpark.
TS3. Voertuigbanden — rolweerstand (geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria)
Alle voertuigen moeten zijn uitgerust met banden die voldoen aan TS2 aangaande voertuigbanden, zoals omschreven in punt 10.2 van de
gemeenschappelijke criteria voor voertuigcategorieën.
Verificatie:
Idem TS2 aangaande voertuigbanden in punt 10.2 van de gemeenschappelijke criteria voor voertuigcategorieën benevens de lijst en de technische
documentatie van het gehele wagenpark.
TS4. Brandstof (geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria)
Opmerking: dit criterium is uitsluitend van toepassing indien de aanbestedende dienst een technologie kwalificeert of opwaardeert overeenkomstig
de toelichting bij TS1 Technologische opties voor het beperken van broeikasgasemissies van categorie 3 (punt 5.2) en de inschrijver die technologie
biedt om aan TS1 te voldoen. De aanbestedende dienst kan hogere percentages van hernieuwbare brandstof vaststellen overeenkomstig het
beschikbare aanbod op de nationale of regionale markt.
Het aandeel hernieuwbare brandstof moet voldoen aan de percentages die zijn vastgesteld in de toelichting van TS1 Technologische opties voor het
beperken van broeikasgasemissies van categorie 3 (punt 5.2).
Verificatie:
De inschrijver moet een kopie verstrekken van de overeenkomst(en) die met de leverancier(s) is/zijn getekend en de omschrijving en technische
specificaties van de productie en het specifieke brandstoftoeleveringssysteem.
TS5. Emissies van luchtverontreinigende stoffen
TS5. Emissies van luchtverontreinigende stoffen
Alle bussen waarmee de dienst wordt uitgevoerd, moeten ten minste Alle bussen waarmee de dienst wordt uitgevoerd, moeten ten minste
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voldoen aan Euro 5.
2018: 40 % van de bussen moet voldoen aan Euro 6.
2019: 48 % van de bussen moet voldoen aan Euro 6.
2020: 56 % van de bussen moet voldoen aan Euro 6.
2021: 64 % van de bussen moet voldoen aan Euro 6.
Het toepasselijke niveau hangt af van het jaar waarin de aanbesteding is
geïnitieerd.
Als voertuigen niet volgens de certificering aan Euro 5 of hoger voldoen,
maar door technische nabehandeling wel aan de norm voldoen, moet dit
in de offerte worden gedocumenteerd.

voldoen aan Euro 5.
2018: 60 % van de bussen moet voldoen aan Euro 6.
2019: 68 % van de bussen moet voldoen aan Euro 6.
2020: 76 % van de bussen moet voldoen aan Euro 6.
2021: 84 % van de bussen moet voldoen aan Euro 6.
Het toepasselijke niveau hangt af van het jaar waarin de aanbesteding is
geïnitieerd.
Als voertuigen niet volgens de certificering aan Euro 5 of hoger
voldoen, maar door technische nabehandeling wel aan de norm voldoen,
moet dit in de offerte worden gedocumenteerd.

Verificatie:
De inschrijver moet de lijst van voertuigen van het wagenpark en de
bijbehorende certificaten van overeenstemming overleggen. Voor de
voertuigen die aan de bovengenoemde norm voldoen na een technische
verbetering, moeten de metingen, na controle door een onafhankelijke
derde, worden gedocumenteerd en in de offerte worden opgenomen.

Verificatie:
De inschrijver moet de lijst van voertuigen van het wagenpark en de
bijbehorende certificaten van overeenstemming overleggen. Voor de
voertuigen die aan de bovengenoemde norm voldoen na een technische
verbetering, moeten de metingen, na controle door een onafhankelijke
derde, worden gedocumenteerd en in de offerte worden opgenomen.

GUNNINGSCRITERIA (GC)
GC1. Technologische opties voor het beperken van broeikasgasemissies (geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria)
Er worden punten toegekend aan de offerten waarin het volgende wordt geboden:
optie 1: meer routes dan vastgesteld in TS1 (zie boven), die worden geëxploiteerd met voertuigen die voldoen aan de kerncriteria van TS1 van
categorie 3 (punt 5.2);
optie 2: op grond van de overeenkomst in te zetten wagenpark met een aandeel voertuigen (%) groter dan TS1 (zie boven), in verhouding tot het
surplus boven TS1 (zie boven).
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Indien het wagenpark bestaat uit technologieën van verschillende klassen, wordt aan klasse A het driedubbele en aan klasse B het dubbele aantal
punten van klasse C toegekend.
Verificatie:
Zie TS1 hierboven.
GC2. Emissies van luchtverontreinigende stoffen (geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria)
Er worden punten toegekend aan het wagenpark dat op grond van de overeenkomst wordt ingezet met een aandeel voertuigen dat voor het uitvoeren
van de dienst wordt ingezet (%) groter dan TS5, in verhouding tot het surplus boven TS5, of indien de voertuigen voldoen aan GC3 Verbeterde
emissies van luchtverontreinigende stoffen van categorie 3. (Uitgewerkt moet worden in hoeverre punten worden toegekend aan hogere
percentages, betere prestaties en nuluitlaatemissies. Voertuigen die in staat zijn tot uitlaatemissies gelijk aan nul, moeten meer punten krijgen dan
aardgasbussen.)
Verificatie:
Zie TS5 hierboven.
GC3. Geluidsemissies
Er worden punten toegekend aan de offerten waarin een wagenpark
wordt geboden waarvan alle voertuigen voldoen aan GC1 aangaande
geluidsemissies van voertuigen, zoals vastgesteld in punt 10.2 van de
gemeenschappelijke criteria voor voertuigcategorieën.
Verificatie:
De inschrijver moet de lijst van voertuigen van het wagenpark en de
bijbehorende certificaten van overeenstemming overleggen.
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6.3

Contractuele uitvoeringsvoorwaarden

(alleen van toepassing indien de exploitanten eigenaar of huurder zijn van het wagenpark waarmee de dienst wordt verleend)
Kerncriteria

Uitgebreide criteria

CONTRACTUELE UITVOERINGSVOORWAARDEN (CUV)
CUV1. Nieuwe voertuigen (geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria)
Indien een voertuig van het wagenpark wordt vervangen, moet het nieuwe voertuig bijdragen aan het in stand houden of verbeteren van de
kenmerken van het wagenpark (samenstelling en technologieën) in termen van broeikasgasemissies en emissies van luchtverontreinigende stoffen
zoals omschreven in de offerte.
De gegevens hieromtrent worden door de contractant bijgehouden en voor verificatiedoeleinden beschikbaar gesteld aan de aanbestedende dienst.
De aanbestedende dienst kan regels opstellen voor het opleggen van boeten bij niet-naleving.
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EU-CRITERIA VOOR GROENE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR DE AANKOOP OF LEASING VAN
VUILNISAUTO'S (CATEGORIE 5)
7.1
Onderwerp
7

ONDERWERP
Aankoop of leasing van N2- en N3-voertuigen zoals omschreven in Richtlijn 2007/46/EG, die zijn ontworpen voor het verlenen van
afvalinzamelings- en afvalvervoersdiensten met gering milieueffect.

7.2

Technische specificaties en gunningscriteria

Belangrijk: op deze categorie zijn ook gemeenschappelijke criteria voor voertuigcategorieën (punt 10) van toepassing.
Kerncriteria

Uitgebreide criteria
TECHNISCHE SPECIFICATIE (TS)

TS1.
Technologische
opties
voor
het
beperken
van TS1.
Technologische
opties
voor
het
beperken
van
broeikasgasemissies
broeikasgasemissies
Het voertuig moet zijn uitgerust met één van de volgende technologieën: Het voertuig moet zijn uitgerust met één van de volgende technologieën:
 hybride voertuigen, zowel diesel als aardgas;
 plug-in-hybride: voertuig uitgerust met een batterijpak dat kan
worden opgeladen via het elektriciteitsnet en dat de energie levert
 voertuigen uitgerust met systemen voor opslag en -herwinning van
voor de elektrische aandrijving van de carrosserie en het
energie;
liftmechanisme;
 voertuigen uitgerust met lastafhankelijke hydraulische systemen;

OEM-aardgasvoertuig voor twee soorten brandstof met een
 voertuigen uitgerust met elektrische containerliften;
gasenergieverhouding tijdens het warme gedeelte van de WHTC plug-in-hybride: voertuig uitgerust met een batterijpak dat kan
testcyclus van ten minste 50 %;
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worden opgeladen via het elektriciteitsnet en dat de energie levert
voor de elektrische aandrijving van de carrosserie en het
liftmechanisme;
OEM-aardgasvoertuig voor twee soorten brandstof met een
gasenergieverhouding tijdens het warme gedeelte van de WHTCtestcyclus van ten minste 50 %;
voertuigen met rechtstreekse inspuiting van aardgas onder hoge
druk;
volledig elektrische voertuigen;
waterstofcelvoertuigen;
voertuigen enkel op aardgas in de omstandigheden van onderstaande
opmerking.






voertuigen met rechtstreekse inspuiting van aardgas onder hoge
druk;
volledig elektrische voertuigen;
waterstofcelvoertuigen;
voertuigen enkel op aardgas in de omstandigheden van onderstaande
opmerking.

Opmerking: de aanbestedende diensten kunnen voertuigen in
aanmerking nemen die enkel op aardgas rijden indien deze beschikken
over een toevoer van hernieuwbaar methaan die voldoet aan ten minste
15 % van de vraag.

Verificatie:
Opmerking: de aanbestedende diensten kunnen voertuigen in De inschrijver moet de technische documentatie van het voertuig
aanmerking nemen die enkel op aardgas rijden indien deze beschikken overleggen waarin deze technologische specificaties worden vermeld.
over een toevoer van hernieuwbaar methaan die voldoet aan ten minste
15 % van de vraag.
Verificatie:
De inschrijver moet de technische documentatie van het voertuig
overleggen waarin deze technologische specificaties worden vermeld.

TS2. Hulpeenheden (geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria)
De emissies van de afzonderlijke motoren voor de hulpeenheden van het voertuig (bv. persinstallatie, liftmechanisme enz. zoals omschreven door de
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aanbestedende dienst) moeten voldoen aan de grenswaarden voor uitlaatemissies overeenkomstig Verordening (EU) 2016/1628, fase V.
Verificatie:
De inschrijver moet een certificaat van typegoedkeuring of een testverslag van een onafhankelijk laboratorium overeenkomstig Verordening
(EU) 2016/1628 overleggen.
TS3. Emissies van luchtverontreinigende stoffen (geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria)
N3- en N2-voertuigen met een referentiemassa1) hoger dan 2 610 kg moeten voldoen aan Euro 6.
N2-voertuigen met een referentiemassa1) van ten hoogste 2 610 kg moeten voldoen aan TS2 Emissies van luchtverontreinigende stoffen van
categorie 1 (punt 3.2).
Verificatie:
De inschrijver moet het certificaat van overeenstemming van het voertuig overleggen. Voor de voertuigen die aan de bovengenoemde norm voldoen
na een technische verbetering, moeten de metingen, na controle door een onafhankelijke derde, worden gedocumenteerd en in de offerte worden
opgenomen.
GUNNINGSCRITERIA (GC)
GC1. Klimaatregelingsgassen
Er worden punten toegekend aan de voertuigen die zijn uitgerust met een
klimaatregelingssysteem waarin een koelmiddel wordt gebruikt waarvan
het aardopwarmingsvermogen (global warming potential, GWP), als
factor van CO2 en over een tijdhorizon van 100 jaar, lager is dan 150.
Verificatie:
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De inschrijver moet de naam, de formule en het GWP verstrekken van
het koelgas dat in het klimaatregelingssysteem wordt gebruikt. Als wordt
gebruikgemaakt van een mengsel van gassen (n aantal gassen), wordt het
GWP berekend als volgt:
GWP= Σ(stof X1 % × GWP(X1)) + (stof X2 % × GWP(X2)) + …
(stof Xn % × GWP(Xn))
Daarbij is % de gewichtsbijdrage met een tolerantie in gewicht van
± 1 %.
Het GWP van gassen is te vinden in bijlagen I en II bij Verordening
(EU) nr. 517/2014
(https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/?uri=CELEX:32014R0517)
GC2. Elektrificatie van hulpmotoren
Er worden punten toegekend aan de voertuigen die zijn uitgerust met
elektrische hulpeenheden.
Verificatie:
De inschrijver moet de technische documentatie van het voertuig
overleggen, waarin deze informatie wordt vermeld.
GC3. Verbeterde emissies van luchtverontreinigende stoffen
N3- en N2-voertuigen met een referentiemassa hoger dan 2 610 kg: er
worden punten toegekend aan de volgende technologieën:
 aardgas,
 plug-in-hybridevoertuigen2),
 batterijvoertuigen,
 waterstofcelvoertuigen.
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(Uitgewerkt moet worden in hoeverre meer punten worden toegekend
aan voertuigen die in staat zijn tot uitlaatemissies gelijk aan nul, d.w.z.
plug-in-hybridevoertuigen, batterijvoertuigen en brandstofcelvoertuigen.
Voertuigen die in staat zijn tot uitlaatemissies gelijk aan nul, moeten
meer punten krijgen dan aardgasvoertuigen.)
N2-voertuigen met een referentiemassa van ten hoogste 1) 2 610 kg: de
formule van AC3 Verbeterde emissies van luchtverontreinigende stoffen
en GC4 Mogelijkheid van uitlaatemissie gelijk aan nul van categorie 1
(punt 3.2) wordt toegepast.
Verificatie:
De inschrijver moet het certificaat van overeenstemming van het
voertuig overleggen. Voor de voertuigen die aan de bovengenoemde
norm voldoen na een technische verbetering, moeten de metingen, na
controle door een onafhankelijke derde, worden gedocumenteerd en in
de offerte worden opgenomen.

7.3

Toelichtingen

Toelichtingen
TS2. Emissies van luchtverontreinigende stoffen
1)
"Referentiemassa" is de massa van het voertuig in rijklare toestand zoals vermeld in het certificaat van overeenstemming, minus de forfaitaire
massa van de bestuurder van 75 kg, plus een forfaitaire massa van 100 kg;
2)
In het geval van plug-in-hybridevoertuigen hangt het totaalaantal uren per dag dat een vrachtwagen volledig elektrisch in bedrijf is, af van de
specifieke bedrijfscyclus en de oplaadstrategie. Bijgevolg moeten de aanbestedende diensten waarborgen dat de plug-in-hybridevrachtwagens
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tijdens hun dagelijkse cyclus met behulp van de beschikbare oplaadinfrastructuur hun bedrijfsuren per dag in volledige elektrische modus kunnen
maximaliseren.

49

EU-CRITERIA VOOR GROENE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR DE INKOOP VAN AFVALDIENSTEN
(CATEGORIE 6)
8.1
Onderwerp
8

ONDERWERP
Inkoop van afvaldiensten met gering milieueffect in de zin van de CPV-categorieën "ophalen van afval" (90511000-2) en "vervoer van afval"
(90512000-9).

8.2

Technische specificaties en gunningscriteria

(Deze criteria zijn alleen van toepassing indien de exploitanten eigenaar of huurder zijn van het wagenpark waarmee de dienst wordt verleend.)
Belangrijk:
op deze categorie zijn ook gemeenschappelijke criteria voor dienstcategorieën (punt 11) van toepassing.
Kerncriteria

Uitgebreide criteria
TECHNISCHE SPECIFICATIE (TS)

TS1.
Technologische
opties
voor
het
beperken
van
broeikasgasemissies
Optie 1:
De exploitatie van de afvalinzamelingsroute(s) [de aanbestedende
dienst voegt de aanduidingen van de route(s) in] moet plaatsvinden
door middel van voertuigen [de aanbestedende dienst kiest één van de
volgende opties]:
a) uitgerust met één van de in aanmerking komende technologieën
die zijn vermeld bij de kerncriteria van TS1 Technologische

TS1.
Technologische
opties
voor
het
beperken
van
broeikasgasemissies
Optie 1:
De exploitatie van de afvalinzamelingsroute(s) [de aanbestedende dienst
voegt de aanduidingen van de route(s) in] moet plaatsvinden door middel
van voertuigen [de aanbestedende dienst kiest één van de volgende
opties]:
a) uitgerust met één van de in aanmerking komende technologieën
die zijn vermeld bij de kerncriteria van TS1 Technologische
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opties voor het beperken van broeikasgasemissies van
categorie 5 (punt 7.2).
b) uitgerust met de technologie X [de aanbestedende dienst
selecteert de technologie onder de in aanmerking komende
technologieën die zijn vermeld als één van de kerncriteria van
TS1 Technologische opties voor het beperken van
broeikasgasemissies van categorie 5 (punt 7.2)]
Optie 2:
De volgende delen van het wagenpark moeten zijn uitgerust met één van
de in aanmerking komende technologieën die zijn vermeld bij de
kerncriteria van TS1 Technologische opties voor het beperken van
broeikasgasemissies van categorie 5 (punt 7.2).
2018: 12 %
2019: 20 %
2020: 28 %
2021: 36 %

opties voor het beperken van broeikasgasemissies van categorie 5
(punt 7.2).
b) uitgerust met de technologie X [de aanbestedende dienst
selecteert de technologie onder de in aanmerking komende
technologieën die zijn vermeld als één van de kerncriteria van
TS1 Technologische opties voor het beperken van
broeikasgasemissies van categorie 5 (punt 7.2)]
Optie 2:
De volgende delen van het wagenpark moeten zijn uitgerust met één van
de in aanmerking komende technologieën die zijn vermeld bij de
kerncriteria van TS1 Technologische opties voor het beperken van
broeikasgasemissies van categorie 5 (punt 7.2).
2018: 24 %
2019: 32 %
2020: 40 %
2021: 48 %

Het toepasselijke niveau hangt af van het jaar waarin de aanbesteding is Het toepasselijke niveau hangt af van het jaar waarin de aanbesteding is
geïnitieerd.
geïnitieerd.
Verificatie: Idem kerncriteria van TS1 Technologische opties voor het Verificatie: Idem TS1 Technologische opties voor het beperken van
beperken van broeikasgasemissies van categorie 5 (punt 7.2) benevens broeikasgasemissies van categorie 5 (punt 7.2) benevens de lijst en de
de lijst en de technische documentatie van het gehele wagenpark.
technische documentatie van het gehele wagenpark.

51

TS2. Bandenspanningscontrolesystemen (geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria)
Alle voertuigen moeten zijn uitgerust met systemen die voldoen aan TS1 aangaande bandenspanningscontrolesystemen, zoals omschreven in
punt 10.2 van de gemeenschappelijke criteria voor voertuigcategorieën.
Verificatie:
Idem TS1 aangaande bandenspanningscontrolesystemen in punt 10.2 van de gemeenschappelijke criteria voor voertuigcategorieën benevens de lijst
en de technische documentatie van het gehele wagenpark.
TS3. Voertuigbanden — rolweerstand (geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria)
Alle voertuigen moeten zijn uitgerust met banden die voldoen aan TS2 aangaande voertuigbanden, zoals omschreven in punt 10.2 van de
gemeenschappelijke criteria voor voertuigcategorieën.
Verificatie:
Idem TS2 aangaande voertuigbanden in punt 10.2 van de gemeenschappelijke criteria voor voertuigcategorieën benevens de lijst en de technische
documentatie van het gehele wagenpark.
TS4. Brandstof (geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria)
Opmerking: dit criterium is uitsluitend van toepassing indien de aanbestedende dienst aardgasvoertuigen kwalificeert als in aanmerking komende
technologie en de inschrijver aardgasvoertuigen offreert om aan TS1 te voldoen (zie boven). De aanbestedende dienst kan hogere percentages van
hernieuwbare brandstof vaststellen overeenkomstig het beschikbare aanbod op de nationale of regionale markt.
Ten minste 15 % van de toevoer van methaan moet bestaan uit hernieuwbaar methaan.
Verificatie:
De inschrijver moet een kopie verstrekken van de overeenkomst(en) die met de leverancier(s) is/zijn getekend en de omschrijving en technische
specificaties van de productie en het specifieke brandstoftoeleveringssysteem.
TS5. Emissies van luchtverontreinigende stoffen
TS5. Emissies van luchtverontreinigende stoffen
Alle zware voertuigen waarmee de dienst wordt uitgevoerd, moeten ten Alle zware voertuigen waarmee de dienst wordt uitgevoerd, moeten ten
minste voldoen aan Euro 5.
minste voldoen aan Euro 5.
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2018: 40 % van de zware voertuigen moet voldoen aan Euro 6.
2019: 48 % van de zware voertuigen moet voldoen aan Euro 6.
2020: 56 % van de zware voertuigen moet voldoen aan Euro 6.
2021: 64 % van de zware voertuigen moet voldoen aan Euro 6.
Het toepasselijke niveau hangt af van het jaar waarin de aanbesteding is
geïnitieerd.

2018: 60 % van de zware voertuigen moet voldoen aan Euro 6.
2019: 68 % van de zware voertuigen moet voldoen aan Euro 6.
2020: 76 % van de zware voertuigen moet voldoen aan Euro 6.
2021: 84 % van de zware voertuigen moet voldoen aan Euro 6.
Het toepasselijke niveau hangt af van het jaar waarin de aanbesteding is
geïnitieerd.

Als voertuigen niet volgens de certificering aan Euro 5 of hoger Als voertuigen niet volgens de certificering aan Euro 5 of hoger voldoen,
voldoen, maar door technische nabehandeling wel aan de norm voldoen, maar door technische nabehandeling wel aan de norm voldoen, moet dit
moet dit in de offerte worden gedocumenteerd.
in de offerte worden gedocumenteerd.
Verificatie:
De inschrijver moet de lijst van voertuigen van het wagenpark en de
bijbehorende certificaten van overeenstemming overleggen. Voor de
voertuigen die aan de bovengenoemde norm voldoen na een technische
verbetering, moeten de metingen, na controle door een onafhankelijke
derde, worden gedocumenteerd en in de offerte worden opgenomen.

Verificatie:
De inschrijver moet de lijst van voertuigen van het wagenpark en de
bijbehorende certificaten van overeenstemming overleggen. Voor de
voertuigen die aan de bovengenoemde norm voldoen na een technische
verbetering, moeten de metingen, na controle door een onafhankelijke
derde, worden gedocumenteerd en in de offerte worden opgenomen.

GUNNINGSCRITERIA (GC)
GC1. Technologische opties voor het beperken van broeikasgasemissies (geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria)
Er worden punten toegekend aan de offerten waarin het volgende wordt geboden:
optie 1: meer routes dan vastgesteld in TS1 (zie boven), die worden geëxploiteerd met voertuigen die voldoen aan de kerncriteria van TS1
Technologische opties voor het beperken van broeikasgasemissies van categorie 5 (punt 7.2);
optie 2: op grond van de overeenkomst in te zetten wagenpark met een aandeel voertuigen (%) groter dan TS1, in verhouding tot het surplus boven
TS1 (zie boven).
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Verificatie:
Zie TS1 hierboven.
GC2. Emissies van luchtverontreinigende stoffen (geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria)
Er worden punten toegekend aan het wagenpark dat op grond van de overeenkomst wordt ingezet met een aandeel voertuigen dat voor het uitvoeren
van de dienst wordt ingezet (%) groter dan TS5, in verhouding tot het surplus boven TS5 (zie boven), of indien de voertuigen voldoen aan GC3
Verbeterde emissies van luchtverontreinigende stoffen van categorie 5 (punt 7.2). (Uitgewerkt moet worden in hoeverre punten worden toegekend
aan hogere percentages, betere prestaties en nuluitlaatemissies. Voertuigen die in staat zijn tot uitlaatemissies gelijk aan nul, moeten meer punten
krijgen dan aardgasvoertuigen.)
Verificatie:
Zie TS5 hierboven.
GC3. Hulpeenheden (geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria)
Er worden punten toegekend op basis van het aandeel voertuigen dat voldoet aan TS2 Hulpeenheden van categorie 5 (punt 7.2).
Verificatie:
Zie TS2 van categorie 5 (punt 7.2).
GC4. Geluidsemissies
Er worden punten toegekend aan de offerten waarin een wagenpark
wordt geboden waarvan alle voertuigen voldoen aan GC1 aangaande
geluidsemissies van voertuigen, zoals vastgesteld in punt 10.2 van de
gemeenschappelijke criteria voor voertuigcategorieën.
Verificatie:
De inschrijver moet de lijst van voertuigen van het wagenpark en de
bijbehorende certificaten van overeenstemming overleggen.
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8.3

Contractuele uitvoeringsvoorwaarden

(alleen van toepassing indien de exploitanten eigenaar of huurder zijn van het wagenpark waarmee de dienst wordt verleend)
Kerncriteria

Uitgebreide criteria

CONTRACTUELE UITVOERINGSVOORWAARDEN (CUV)
CUV1. Nieuwe voertuigen (geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria)
Indien een voertuig van het wagenpark wordt vervangen, moet het nieuwe voertuig bijdragen aan het in stand houden of verbeteren van de
kenmerken van het wagenpark (samenstelling en technologieën) in termen van broeikasgasemissies en emissies van luchtverontreinigende stoffen
zoals omschreven in de offerte.
De gegevens hieromtrent worden door de contractant bijgehouden en voor verificatiedoeleinden beschikbaar gesteld aan de aanbestedende dienst.
De aanbestedende dienst kan regels opstellen voor het opleggen van boeten bij niet-naleving.

8.4

Toelichtingen

Toelichtingen
Routeoptimalisatie
Er bestaan routeoptimalisatiesystemen waarin CVRS-technologie (computerised vehicle routing and scheduling, digitale routebepaling en
planning) is verwerkt, waarmee het brandstofverbruik met 5 % tot 15 % kan worden teruggedrongen. Deze systemen kunnen werken op basis van:
a) modellen die voorspellen in welke mate de afvalbakken zijn gevuld, op basis van gegevens van diftarsystemen of door middel van in de
vrachtwagens geïnstalleerde weegsystemen;
b) in de bakken aangebrachte sensoren waarmee het niveau van het afval in de bak in realtime wordt bijgehouden.
Beide technologieën zijn momenteel rijp en beschikbaar op de markt. Bijgevolg wordt de aanbestedende dienst aangeraden de mogelijkheden te
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onderzoeken om deze routeoptimalisatiesystemen binnen hun afvalinzamelingssysteem toe te passen.
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EU-CRITERIA VOOR GROENE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR DE INKOOP VAN POST-, KOERIERSEN VERHUIZINGSDIENSTEN (CATEGORIE 7)

9
9.1

Onderwerp

ONDERWERP
Inkoop van post-, koeriers- en verhuizingsdiensten met gering milieueffect, bestaand uit:
-

groep 641, post- en koeriersdiensten, uitgezonderd vervoer per spoor, luchtpost en postvervoer over het water,
79613000-4 verhuizen van personeel,
63100000-0 vrachtbehandeling en opslag,
98392000-7 verhuizingsdiensten.

9.2
Technische specificaties en gunningscriteria
(Deze criteria zijn alleen van toepassing indien de exploitanten eigenaar of huurder zijn van het wagenpark waarmee de dienst wordt verleend.)
Belangrijk:
op deze categorie zijn ook gemeenschappelijke criteria voor dienstcategorieën (punt 11) van toepassing.
Kerncriteria

Uitgebreide criteria
TECHNISCHE SPECIFICATIE (TS)

TS1. Fietslogistiek (geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria)
Opmerking: deze TS is van toepassing op voertuigen die worden ingezet bij post- en koeriersbezorging in stedelijke gebieden. Een mogelijkheid is
om voor te schrijven voor wat voor bezorgingen fietslogistiek moet worden ingezet.
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(in steden met een geschikte stedelijke infrastructuur en een voldoende aantal exploitanten van fietslogistiek)
De inschrijver moet beschikken over voertuigenbestand dat fietsen, eventueel met trapondersteuning, en fietsaanhangwagens omvat. Met de fietsen
en fietsaanhangwagens wordt beoogd het gebruik van gemotoriseerde voertuigen te minimaliseren en vraagstukken in verband met de laatste fase
van de bezorging aan te pakken, overeenkomstig het emissiereductieplan vastgesteld in TS1 Maatregelen op het gebied van milieubeheer, in de
gemeenschappelijke criteria voor dienstcategorieën (punt 11.2).
Aan dit criterium kan worden voldaan door middel van een samenwerkingsverband met een stedelijk consolidatiecentrum waarvan het
voertuigenbestand uit fietsen en bakfietsen bestaat.
Verificatie: de inschrijver legt de specificaties van het voertuigenbestand over evenals waar van toepassing de samenwerkingsovereenkomst met
het stedelijke consolidatiecentrum.
TS2. Emissies van luchtverontreinigende stoffen
TS2. Emissies van luchtverontreinigende stoffen
Alle zware voertuigen waarmee de dienst wordt uitgevoerd, moeten ten TS2.1. Alle zware voertuigen waarmee de dienst wordt uitgevoerd,
minste voldoen aan Euro 5.
moeten ten minste voldoen aan Euro 5.
2018: 40 % van de zware voertuigen moet voldoen aan Euro 6.
2018: 60 % van de zware voertuigen moet voldoen aan Euro 6.
2019: 48 % van de zware voertuigen moet voldoen aan Euro 6.
2019: 68 % van de zware voertuigen moet voldoen aan Euro 6.
2020: 56 % van de zware voertuigen moet voldoen aan Euro 6.
2020: 76 % van de zware voertuigen moet voldoen aan Euro 6.
2021: 64 % van de zware voertuigen moet voldoen aan Euro 6.
2021: 84 % van de zware voertuigen moet voldoen aan Euro 6.
Als voertuigen niet volgens de certificering aan Euro 5 of hoger
Als voertuigen niet volgens de certificering aan Euro 5 of hoger voldoen, voldoen, maar door technische nabehandeling wel aan de norm voldoen,
maar door technische nabehandeling wel aan de norm voldoen, moet dit moet dit in de offerte worden gedocumenteerd.
in de offerte worden gedocumenteerd.
Alle auto's en lichte bedrijfsvoertuigen waarmee de dienst wordt
Alle auto's en lichte bedrijfsvoertuigen waarmee de dienst wordt uitgevoerd, moeten ten minste voldoen aan Euro 5.
uitgevoerd, moeten ten minste voldoen aan Euro 5.
2018: 60 % van de auto's en lichte bedrijfsvoertuigen moet voldoen aan
2018: 40 % van de auto's en lichte bedrijfsvoertuigen moet voldoen aan Euro 6.
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Euro 6.
2019: 50 % van de auto's en lichte bedrijfsvoertuigen moet voldoen aan
Euro 6.
2020: 60 % van de auto's en lichte bedrijfsvoertuigen moet voldoen aan
Euro 6.
2021: 70 % van de auto's en lichte bedrijfsvoertuigen moet voldoen aan
Euro 6.
Alle voertuigen van categorie L waarmee de dienst wordt uitgevoerd,
moeten ten minste voldoen aan Euro 3.
2018: 40 % van de voertuigen van categorie L moet voldoen aan Euro 4.
2019: 50 % van de voertuigen van categorie L moet voldoen aan Euro 4.
2020: 60 % van de voertuigen van categorie L moet voldoen aan Euro 4.
2021: 70 % van de voertuigen van categorie L moet voldoen aan Euro 4.
Het toepasselijke niveau hangt af van het jaar waarin de aanbesteding is
geïnitieerd.

2019: 70 % van de auto's en lichte bedrijfsvoertuigen moet voldoen aan
Euro 6.
2020: 80 % van de auto's en lichte bedrijfsvoertuigen moet voldoen aan
Euro 6.
2021: 90 % van de auto's en lichte bedrijfsvoertuigen moet voldoen aan
Euro 6.
2018: 10 % van de auto's en lichte bedrijfsvoertuigen moet voldoen aan
de norm Euro 6d-TEMP of Euro 6d.
2019: 15 % van de auto's en lichte bedrijfsvoertuigen moet voldoen aan
de norm Euro 6d-TEMP of Euro 6d.
2020: 20 % van de auto's en lichte bedrijfsvoertuigen moet voldoen aan
de norm Euro 6d-TEMP of Euro 6d.
2021: 25 % van de auto's en lichte bedrijfsvoertuigen moet voldoen aan
de norm Euro 6d-TEMP of Euro 6d.

Aan dit criterium kan worden voldaan door middel van een
samenwerkingsverband met een stedelijk consolidatiecentrum waarvan
Aan dit criterium kan worden voldaan door middel van een
samenwerkingsverband met een stedelijk consolidatiecentrum waarvan het voertuigenbestand aan de eisen voldoet.
het voertuigenbestand aan de eisen voldoet.
Alle voertuigen van categorie L waarmee de dienst wordt uitgevoerd,
Verificatie: de inschrijver moet de technische documentatie van de moeten ten minste voldoen aan Euro 3.
voertuigen overleggen, waarin de emissienormen worden omschreven. 2018: 60 % van de voertuigen van categorie L moet voldoen aan Euro 4.
Voor de voertuigen die aan de bovengenoemde norm voldoen na een 2019: 70 % van de voertuigen van categorie L moet voldoen aan Euro 4.
technische verbetering, moeten de metingen, na controle door een 2020: 80 % van de voertuigen van categorie L moet voldoen aan Euro 4.
onafhankelijke derde, worden gedocumenteerd en in de offerte worden 2021: 90 % van de voertuigen van categorie L moet voldoen aan Euro 4.
opgenomen.
Het toepasselijke niveau hangt af van het jaar waarin de aanbesteding is
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geïnitieerd.
TS2.2. In het geval van post- en koeriersbezorgingen in stedelijke
gebieden waar problemen met de luchtkwaliteit zijn:
auto's en lichte bedrijfsvoertuigen evenals voertuigen van categorie L
moeten uitlaatemissies gelijk aan nul hebben.
Indien er geen oplaadinfrastructuur beschikbaar is of het verwachte
gebruiksprofiel een grote actieradius vereist: de voertuigen moeten ten
minste in staat zijn tot uitlaatemissies gelijk aan nul, hetgeen betekent
dat de auto of het lichte bedrijfsvoertuig minimaal 40 km kan afleggen
zonder uitlaatemissies.
Verificatie: de inschrijver moet de technische documentatie overleggen
van de voertuigen, waarin de emissienormen worden omschreven,
alsmede waar van toepassing de samenwerkingsovereenkomst met het
stedelijke consolidatiecentrum.
Voor de voertuigen die aan de bovengenoemde norm voldoen na een
technische verbetering, moeten de metingen, na controle door een
onafhankelijke derde, worden gedocumenteerd en in de offerte worden
opgenomen.
GUNNINGSCRITERIA (GC)
GC1. CO2-emissies (alleen van toepassing op lichte bedrijfsvoertuigen en voertuigen van categorie L) (geen onderscheid tussen kerncriteria
en uitgebreide criteria)
Er worden punten toegekend aan de offerten waarin het wagenpark het volgende biedt:
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-

voor auto's en lichte bedrijfsvoertuigen: de gemiddelde CO2-typegoedkeuring moet voldoen aan de kerncriteria van TS1 van categorie 1
(punt 3.2), waarbij het niveau afhangt van het jaar van de aanbesteding. Er worden punten toegekend in verhouding tot de gemiddelde CO2typegoedkeuring van het wagenpark.
- voor voertuigen van categorie L: alle voertuigen van categorie L die voor de dienst worden ingezet, moeten elektrisch zijn.
Verificatie: de inschrijver moet een spreadsheet overleggen dat de lijst van voertuigen in het wagenpark, de bijbehorende CO2emissietypegoedkeuring (ondersteund door de respectieve certificaten van overeenstemming) en een berekening van het gemiddelde hiervan bevat.
GC2. Emissies van luchtverontreinigende stoffen (geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria, niet van toepassing indien
uitlaatemissies van nul zijn vereist voor alle voertuigen in de technische specificatie TS2.2)
Er worden punten toegekend aan de offerten waarin het volgende wordt geboden:
a) een hoger percentage dan vastgesteld in TS2 (zie boven), OF
b) auto's, lichte bedrijfsvoertuigen en voertuigen van categorie L met een gunstiger emissie dan Euro 6/4, OF
c) Zware voertuigen op aardgas en voertuigen die in staat zijn tot emissies gelijk aan nul, hetgeen betekent met een actieradius van minimaal
40 km zonder enige uitlaatemissies voor auto's en lichte bedrijfsvoertuigen, en plug-in-hybridevoertuigen, batterijvoertuigen, en
brandstofcelvoertuigen voor bussen.
(Uitgewerkt moet worden in hoeverre punten worden toegekend aan hogere percentages, betere prestaties en nuluitlaatemissies. Voertuigen die in
staat zijn tot nuluitlaatemissies, moeten meer punten krijgen dan voertuigen met betere prestaties dan Euro 6/4 en zware voertuigen op aardgas.)
Verificatie:
Zie TS2 hierboven.
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10 GEMEENSCHAPPELIJKE CRITERIA VOOR VOERTUIGCATEGORIEËN
10.1
Onderwerp
ONDERWERP
Aankoop van de volgende wegvoertuigen met gering milieueffect:
- "auto's, lichte bedrijfsvoertuigen en voertuigen van categorie L",
- "bussen",
- "vuilnisauto's".
10.2

Technische specificaties en gunningscriteria
Kerncriteria

Uitgebreide criteria
TECHNISCHE SPECIFICATIE (TS)
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TS1. Bandenspanningscontrolesystemen (geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria)
Lichte bedrijfsvoertuigen en zware voertuigen moeten zijn uitgerust met een bandenspanningscontrolesysteemen, hetgeen betekent een op een
voertuig gemonteerd systeem dat de bandenspanning of de variatie ervan in de loop van de tijd kan meten en de bestuurder daarover informatie kan
verstrekken terwijl het voertuig rijdt of, in het geval van bussen en vuilnisauto's, een systeem dat de desbetreffende informatie naar de exploitant
verzendt.
Verificatie:
De inschrijver moet de technische documentatie van het voertuig overleggen, waarin deze informatie wordt vermeld.
TS2. Voertuigbanden — rolweerstand (geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria)
(geldt niet indien om redenen van veiligheid banden met de beste grip op nat wegdek, sneeuwbanden of ijsbanden zijn vereist)
De voertuigen moeten zijn uitgerust met:
a) banden die voldoen aan de hoogste brandstofrendementsklasse voor rolweerstand uitgedrukt in kg/ton, zoals omschreven in Verordening
(EG) nr. 1222/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun
brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters;
OF
b) van een nieuw loopvlak voorziene banden (coverbanden).
Opmerking: in het kader van de herziening van Verordening (EG) nr. 1222/2009 heeft de Europese Commissie voorstel COM(2018) 296 ingediend.
Dit criterium moet worden aangepast aan de nieuwe wetgeving, wanneer deze van kracht is.
Verificatie:
De inschrijver moet het etiket van de band verstrekken overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1222/2009 voor banden in geval a) of de kennisgeving
van goedkeuring overeenkomstig bijlage 1 bij Reglement nr. 109 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties voor
coverbanden in geval b).
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TS3. Voertuigspecifieke informatie omtrent milieubewust rijden (geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria)
De voertuigen moeten zijn uitgerust met informatie/instructies over milieubewust rijden. In het geval van voertuigen met een verbrandingsmotor
moeten in de gebruiksaanwijzing van het voertuig richtsnoeren zijn opgenomen over vroegtijdig schakelen, het in stand houden van een
gelijkmatige snelheid bij lage toerentallen per minuut en het anticiperen op verkeersstromen. Bij hybride en elektrische voertuigen moet informatie
zijn opgenomen omtrent het gebruik van recuperatieremming om energie te sparen. Bij plug-in-hybridevoertuigen en range-extendervoertuigen
moeten specifieke instructies zijn opgenomen voor het maximaliseren van de afstand die op elektriciteit wordt gereden. De overdracht van deze
informatie/instructies kan plaatsvinden in de vorm van opleidingssessies (indien de overheidsinstantie deze optie kiest, moet zij een minimumaantal
uren aan te verstrekken opleiding voorschrijven).
Verificatie:
De inschrijver moet de technische documentatie van het voertuig waarin deze informatie wordt vermeld, of een beschrijving en de inhoud van de
opleidingssessies overleggen.
TS4. Bandenlawaai
(geldt niet indien om redenen van veiligheid banden met de beste grip op
nat wegdek, sneeuwbanden of ijsbanden zijn vereist)
De voertuigen moeten zijn uitgerust met:
a) banden waarvan het externe emissieniveau van het rolgeluid
3 dB lager is dan de maximumwaarde die is vastgesteld in
bijlage II, deel C bij Verordening (EG) nr. 661/2009. Dit is
gelijkwaardig aan de bovenste categorie (van de drie beschikbare
categorieën) van de externe-rolgeluidsklasse van bandenetiketten
van de EU;
OF
b) van een nieuw loopvlak voorziene banden (coverbanden).
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Opmerking: in het kader van de herziening van Verordening
(EG) nr. 1222/2009 heeft de Europese Commissie voorstel
COM(2018) 296 ingediend. Dit criterium moet worden aangepast aan
de nieuwe wetgeving, wanneer deze van kracht is.
Verificatie: De inschrijver moet het etiket van de band verstrekken
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1222/2009 voor banden in
geval a) of de kennisgeving van goedkeuring overeenkomstig bijlage 1
bij Reglement nr. 109 van de Economische Commissie voor Europa van
de Verenigde Naties voor coverbanden in geval b).
GUNNINGSCRITERIA (GC)
GC1. Lawaai van voertuigen
Er worden punten toegekend aan voertuigen waarvan de geluidsemissies
voldoen aan de grenswaarden van fase 3 van Verordening
(EU) nr. 540/2014. De geluidsemissies worden getest overeenkomstig
bijlage II bij Verordening (EU) nr. 540/2014.
Verificatie:
De inschrijver moet het certificaat van overeenstemming van het
voertuig overleggen.
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GEMEENSCHAPPELIJKE CRITERIA VOOR DIENSTCATEGORIEËN
11.1 Onderwerp en selectiecriteria
11

ONDERWERP
Inkoop van de volgende wegvervoersdiensten met gering milieueffect:
-

"mobiliteitsdiensten",
"busdiensten",
"inzameling van afval",
"post-, koeriers- en verhuizingsdiensten".
Kerncriteria

Uitgebreide criteria
SELECTIECRITERIA (SC)

SC1. Vakbekwaamheid van de inschrijver (geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria)
De inschrijver moet relevante ervaring hebben op elk van de volgende gebieden:
- het identificeren, evalueren en toepassen van de beschikbare technologieën en maatregelen voor het verminderen van broeikasgasemissies en
emissies van luchtverontreinigende stoffen van bron tot wiel;
- monitoring- en rapportageprocedures van de broeikasgasemissies.
Verificatie:
bewijs in de vorm van informatie en referenties met betrekking tot relevante overeenkomsten (waar mogelijk van vergelijkbare omvang) die in de
voorafgaande vijf jaar zijn uitgevoerd en waarbij de bovenstaande elementen betrokken waren.
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11.2

Technische specificaties en gunningscriteria
Kerncriteria

Uitgebreide criteria
TECHNISCHE SPECIFICATIE (TS)

TS1. Maatregelen op het gebied van milieubeheer (geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria)
De inschrijvers moeten beschikken over schriftelijke procedures voor:
1. het bijhouden en vastleggen van de emissies van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen van de dienst. De gebruikte indicatoren moeten
de emissies en het energieverbruik van de dienst weergeven als totaal per jaar en als totaal per passagier/ton/vervoerde eenheid/kilometer, dan wel
een andere eenheid die een afspiegeling vormt van de prestaties van de dienst;
2. het uitvoeren van een emissiereductieplan met maatregelen die ten doel hebben de broeikasgasemissies en de emissies van luchtverontreinigende
stoffen te reduceren;
3. het evalueren van de resultaten van het emissiereductieplan door veranderingen in de indicatoren bij te houden en bij te houden hoe de
maatregelen van het plan in de praktijk worden uitgevoerd;
4. het uitvoeren van de acties die nodig zijn om eventuele afwijkingen van het plan of eventuele stijging van de indicatoren te corrigeren, en deze
indien mogelijk in de toekomst te voorkomen.
Verificatie:
De inschrijver moet het volgende verstrekken:
1. de procedure voor het bijhouden en vastleggen van de in punt 1 genoemde indicatoren;
2. het emissiereductieplan;
3. de evaluatieprocedure waarmee de uitvoering van het emissiereductieplan wordt gewaarborgd;
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4. de correctieprocedure waarmee de afwijkingen die bij de evaluatie zijn aangetroffen, worden gecorrigeerd en indien mogelijk in de toekomst
worden voorkomen.
Milieubeheersystemen met een ISO 14001- of EMAS-certificering worden geacht te voldoen, indien het reduceren van emissies van broeikasgassen
en luchtverontreinigende stoffen van het wagenpark tot de milieudoelstellingen hiervan behoort. De inschrijver moet het milieubeleid verstrekken,
waaruit blijkt dat hij toezegt deze doelstelling te bereiken, alsmede het door de certificeringsdienst afgegeven certificaat.
Opmerking: de aanbestedende dienst kan punten toekennen aan de offerten waarin aanzienlijke verbeteringen in de milieubeheermaatregelen
worden geoffreerd.
GUNNINGSCRITERIA (GC)
GC1. Smeerolie, hydraulische vloeistoffen en vetten
Er worden punten toegekend aan de offerten waarin het onderhoud van
de dienstvoertuigen het gebruik van het volgende omvat:
-

geregenereerde smeerolie, d.w.z. olie die voortkomt uit gebruikte
olie die een proces heeft ondergaan waardoor de olie opnieuw een
kwaliteit bereikt die geschikt is voor de oorspronkelijke toepassing;
hydraulische vloeistoffen en vetten waaraan ten tijde van de
inschrijving geen aanduiding omtrent gezondheids- of milieugevaar
dan wel waarschuwingszin verbonden was (ondergrens van de
indeling in Verordening (EG) nr. 1272/2008 of Richtlijn 99/45/EG
van de Raad). Het cumulatieve massapercentage van in de
hydraulische vloeistoffen en vetten aanwezige stoffen die enerzijds
niet biologisch afbreekbaar en anderzijds bioaccumulerend zijn, mag
niet meer dan 0,1 % (w/w) bedragen.

Verificatie: De inschrijver moet de technische documentatie van de
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smeermiddelen en hydraulische vloeistoffen en vetten verstrekken.
Hydraulische vloeistoffen en vetten die voldoen aan het EU-milieukeur
of een gelijkwaardig milieukeur van type 1 waarin de eisen van GC1 zijn
opgenomen, worden geacht te voldoen.

11.3

Contractuele uitvoeringsvoorwaarden
Kerncriteria

Uitgebreide criteria

CONTRACTUELE UITVOERINGSVOORWAARDEN (CUV)
CUV1. Opleiding van bestuurders (geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria)
Opmerking: deze contractuele uitvoeringsvoorwaarde is alleen van toepassing indien bij de dienst bestuurders zijn inbegrepen, aan wie niet de eis
wordt gesteld van een getuigschrift van vakbekwaamheid als bestuurder overeenkomstig Richtlijn 2003/59/EG.
Alle bestuurders die gedurende de looptijd van de overeenkomst bij het verlenen van de dienst zijn betrokken, moeten met het oog op betere
brandstofefficiëntie op gezette tijden in een erkende instelling worden opgeleid aangaande milieubewust rijden.
Aan alle nieuwe medewerkers die onder de overeenkomst werken, moet binnen vier weken na aanvang van het dienstverband voldoende opleiding,
met een minimale tijdsduur van 16 uur, worden verstrekt, en aan alle overige medewerkers moet ten minste één keer per jaar een actualisatie
aangaande bovenstaande punten worden verstrekt, met een minimale tijdsduur van 4 uur.
De dienstverlener moet jaarlijks aan de aanbestedende dienst de hoeveelheid uren en het onderwerp van de opleiding documenteren en rapporteren
die wordt verstrekt aan elke medewerker die werkzaamheden in het kader van de overeenkomst verricht.
Alle bestuurders die gedurende de looptijd van de overeenkomst bij het verlenen van de dienst zijn betrokken, moeten regelmatig (ten minste een
keer per maand) informatie ontvangen aangaande de door hen bereikte brandstofefficiëntie.
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De jaargegevens omtrent opleiding van medewerkers moeten voor verificatiedoeleinden beschikbaar worden gesteld aan de aanbestedende dienst.
De aanbestedende dienst kan regels opstellen voor het opleggen van boeten bij niet-naleving.
CUV2. Maatregelen op het gebied van milieubeheer (geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria)
Tijdens de overeenkomst documenteert en rapporteert de dienstverlener:
- de resultaten van de controle van indicatoren; en
- de resultaten van de evaluatie en van de correctieve en preventieve maatregelen, indien van toepassing,
in overeenstemming met de schriftelijke procedures die zijn verstrekt voor het controleren van de milieubeheermaatregelen van TS1.
Deze verslagen worden voor verificatiedoeleinden beschikbaar gesteld aan de aanbestedende dienst.
De aanbestedende dienst kan regels opstellen voor het opleggen van boeten bij niet-naleving en het toekennen van bonussen bij het ruimschoots
voldoen aan de doelstellingen van het emissiereductieplan.
CUV3. Smeerolie met lage viscositeit (geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria)
Tenzij de fabrikant van het voertuig een ander type smeermiddel aanbeveelt, moet de contractant de smeermiddelen van de voertuigen waarmee de
dienst wordt verleend, vervangen door motorsmeerolie met lage viscositeit. Deze komen overeen met SAE-klasse 0W30 of 5W30 of gelijkwaardig.
De gegevens hieromtrent worden door de contractant bijgehouden en beschikbaar gesteld aan de aanbestedende dienst.
CUV4. Voertuigbanden — rolweerstand (geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria)
(geldt niet indien om redenen van veiligheid banden met de beste grip op nat wegdek, sneeuwbanden of ijsbanden zijn vereist)
De contractant moet de versleten banden van de voertuigen waarmee de dienst wordt verleend, vervangen door:
a) nieuwe banden die voldoen aan de hoogste brandstofrendementsklasse voor rolweerstand uitgedrukt in kg/ton, zoals omschreven in
Verordening (EG) nr. 1222/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de etikettering van banden met
betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters;
OF
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b) van een nieuw loopvlak voorziene banden (coverbanden).
De gegevens hieromtrent worden door de contractant bijgehouden en beschikbaar gesteld aan de aanbestedende dienst.
Opmerking: in het kader van de herziening van Verordening (EG) nr. 1222/2009 heeft de Europese Commissie voorstel COM(2018) 296 ingediend.
Dit criterium moet worden aangepast aan de nieuwe wetgeving, wanneer deze van kracht is.

CUV5. Bandenlawaai
(geldt niet indien om redenen van veiligheid banden met de beste grip
op nat wegdek, sneeuwbanden of ijsbanden zijn vereist)
De contractant moet de versleten banden van de voertuigen waarmee de
dienst wordt verleend, vervangen door:
a) nieuwe banden waarvan het externe emissieniveau van het
rolgeluid 3 dB lager is dan de maximumwaarde die is
vastgesteld
in
bijlage II,
deel C
bij
Verordening
(EG) nr. 661/2009. Dit is gelijkwaardig aan de bovenste
categorie (van de drie beschikbare categorieën) van de externerolgeluidsklasse van bandenetiketten van de EU;
OF
b) van een nieuw loopvlak voorziene banden (coverbanden).
Het externe geluidsniveau van het rolgeluid van het bandmodel moet
zijn
getest
overeenkomstig
bijlage I
bij
Verordening
(EG) nr. 1222/2009.
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De gegevens hieromtrent worden door de contractant bijgehouden en
beschikbaar gesteld aan de aanbestedende dienst.
Opmerking: in het kader van de herziening van Verordening
(EG) nr. 1222/2009 heeft de Europese Commissie voorstel
COM(2018) 296 ingediend. Dit criterium moet worden aangepast aan
de nieuwe wetgeving, wanneer deze van kracht is.

11.4

Toelichtingen

Toelichtingen
CUV3. Smeerolie met lage viscositeit, CUV4. Voertuigbanden — rolweerstand en CUV5. Bandenlawaai
De aanbestedende dienst kan deze criteria in de aanbesteding van onderhoudsdiensten van voertuigen opnemen. Deze criteria betreffen echter
slechts een klein deel van de onderhoudsactiviteiten en kunnen niet worden beschouwd als EU-criteria voor groene overheidsopdrachten voor
onderhoudsdiensten van voertuigen.
De aanbestedende dienst kan regels opstellen voor het opleggen van boeten bij niet-naleving van de verschillende contractuele
uitvoeringsvoorwaarden.
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CUV4. Voertuigbanden — rolweerstand
In artikel 6 en bijlage III bij de richtlijn energie-efficiëntie (Richtlijn 2012/27/EU), die uiterlijk in juni 2014 in nationale wetgeving moest zijn
omgezet, worden aan overheidsinstanties specifieke verplichtingen opgelegd inzake de aankoop van bepaalde energie-efficiënte apparatuur.
Hiervan maakt deel uit de verplichting om alleen banden aan te kopen:
"uit de hoogste brandstofrendementsklasse, zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 1222/2009 van het Europees Parlement en de Raad van
25 november 2009 inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters. Deze verplichting
belet overheidsinstanties niet uit overwegingen van veiligheid of volksgezondheid banden aan te kopen met de beste grip op nat wegdek of de
laagste rolgeluidemissie".
Deze verplichting geldt uitsluitend voor de centrale overheid en voor aankopen boven de in de richtlijnen inzake overheidsopdrachten vastgestelde
drempels. Bovendien moeten de eisen in overeenstemming zijn met de kosteneffectiviteit, de economische haalbaarheid, de duurzaamheid in ruimer
verband, de technische geschiktheid en de aanwezigheid van voldoende concurrentie. Deze factoren kunnen per overheidsinstantie en markt
verschillen. Meer richtsnoeren omtrent de interpretatie van dit aspect van artikel 6 en bijlage III bij de richtlijn energie-efficiëntie ten aanzien van
de aanbesteding van energie-efficiënte producten, diensten en gebouwen door centrale overheden, zijn te vinden in de richtsnoeren van de
Commissie COM/2013/0762 final, Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad, Tenuitvoerlegging van de richtlijn
energie-efficiëntie — richtsnoeren van de Commissie1).
In het kader van de herziening van Verordening (EG) nr. 1222/2009 heeft de Europese Commissie voorstel COM(2018) 296 ingediend. Deze CUV
moet worden aangepast aan de nieuwe wetgeving, wanneer deze van kracht is.
Eisen voor de samenstelling van het wagenpark
Wanneer een aanbestedende dienst de dienstverlener verplicht een wagenpark in te zetten waarvan een bepaald percentage van de voertuigen
voldoet aan criteria aangaande CO2-emissies of emissies van luchtverontreinigende stoffen, moet de aanbestedende dienst de vraag in aanmerking
nemen hoe de controle plaatsvindt. Informatie over welke voertuigen op welke dagen voor welke afstanden zijn gebruikt en om het gemiddelde te
berekenen, kan voor de contractant lastig te verstrekken en voor de overheidsinstantie lastig te controleren zijn. Indien het derhalve niet als
haalbaar wordt beschouwd om te vragen dat alle voertuigen aan de eisen voldoen, kan de aanbestedende dienst bepalen dat op specifieke routes
uitsluitend wordt gebruikgemaakt van conforme voertuigen (bv. in gebieden waar problemen met de luchtkwaliteit zijn) of dat één of enkele
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voertuigcategorieën aan de eisen moeten voldoen. Deze kwesties zijn mogelijk minder relevant voor de aanbesteding van openbare busdiensten en
de inzameling van afval, waarbij de prestaties van het wagenpark waarmee de diensten worden verleend, gemakkelijker kunnen worden
geverifieerd dankzij de planning en monitoring van de diensten.
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12

BEREKENING VAN LEVENSCYCLUSKOSTEN

Analyse door middel van berekening van de levenscycluskosten (Life Cycle Costing, LCC) is een methode om de totale kosten van de onderzochte
productgroep of dienst te beoordelen. Hierbij wordt rekening gehouden met alle kosten die verband houden met de inkoop, het gebruik en het
onderhoud, alsmede de verwijdering van eventuele afvalstoffen. Doel van LCC is een raming te maken van de totale kosten van projectalternatieven en
de optie te kiezen waarmee de aankoop of dienst, of beide, wordt gewaarborgd tegen de laagste totale kosten in overeenstemming met de kwaliteit en
functie. LCC moet in een vroeg stadium van het aankoopproces plaatsvinden.
Met LCC kunnen bij het evalueren van inschrijvingen op groene overheidsopdrachten de laagste kosten worden bepaald. Aanbestedende diensten zijn
met behulp van LCC beter in staat om een raming te maken van niet alleen de kosten die worden gemaakt om een product of dienst te verkrijgen (bv.
de kosten van grondstoffen en vervaardiging), maar ook andere kosten die doorgaans door hen moeten worden vastgesteld en berekend (bv. de kosten
van onderhoud, beheer, verwijdering, recycling enz.). Dergelijke kosten moeten worden opgeteld bij de verkoopprijs voor een volledige raming van de
LCC van een product of dienst.
Verder kijkt LCC ook naar de externe milieueffecten van een product of dienst tijdens de levenscyclus, wanneer het mogelijk is een geldwaarde te
bepalen. LCC kan een grondiger inzicht geven in de kosten van een dienst in de verschillende levenscyclusstadia, zoals naast de kosten van
benodigdheden, toebehoren en machines ook de kosten van het beheer van de dienst (bv. energieverbruik tijdens activiteit) en arbeidskosten.
In Richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten worden de kosten benoemd die in acht moeten worden genomen in een
economische analyse van de te verrichten aankoop. Raadpleeg voor meer informatie het technisch rapport.
Door middel van groene overheidsopdrachten kunnen overheidsinstanties de bedrijfstak reële prikkels bieden om groene technologieën te ontwikkelen.
In sommige dienstensectoren waar overheidsopdrachten een groot deel van de markt uitmaken, kan het effect extra groot zijn (bv. energie-efficiënte
gebouwen, openbaar vervoer, faciliteitenbeheer). Indien de kosten gedurende de hele levenscyclus van een overeenkomst in aanmerking worden
genomen, kunnen groene overheidsopdrachten geld besparen en tegelijkertijd beperktere gevolgen voor het milieu hebben. Door verstandig in te
kopen, is het mogelijk op materiaal en energie te besparen, afval en vervuiling terug te dringen en duurzame gedragspatronen te bevorderen.
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In het geval van wegvervoer is een beoordeling van de levenscycluskosten uitgevoerd voor verschillende casestudy's waarin een deel van de EUcriteria voor groene overheidsopdrachten werd toegepast.
-

Casestudy 1: aankoop van personenauto's met strenge eisen aan CO2-emissies
Casestudy 2: aankoop van elektrische bussen en andere alternatieve technologieën in plaats van dieselbussen voor een deel van het wagenpark
Casestudy 3: opleiding in milieubewust rijden voor bestuurders bij een post- en koerierdienst

De kosten van de scenario's in de cases worden vergeleken met een standaardscenario zonder de EU-criteria voor groene overheidsopdrachten.
De volgende typen kosten zijn geraamd:
a) totale kosten van eigendom:
- verwervingskosten,
- brandstofkosten,
- onderhoudskosten,
- verzekering,
- belastingen,
b) kosten van externe effecten: emissies van kooldioxide (CO2) en emissies van oxiden van stikstof (NOx), niet-methaanhoudende koolwaterstof
(NMHC) zwevende deeltjes (PM), die het onderwerp zijn van de richtlijn inzake schone voertuigen (Richtlijn 2009/33/EG).

De beoordeling van de levenscycluskosten die is uitgevoerd voor deze casestudy's laat de volgende conclusies toe (zie voor meer informatie het
technisch rapport):
Casestudy 1: aankoop van personenauto's met strenge eisen aan CO2-emissies — Uit de resultaten blijkt dat de verwervingskosten voor de
brandstofefficiëntere auto's hoger maar de brandstofkosten tijdens de levensduur van deze auto's lager zijn. De kosten van externe effecten nemen in
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verhouding af voor de brandstofefficiëntere auto's. De extra kosten (inclusief belastingen) worden gecompenseerd door lagere brandstofkosten en
kosten van externe effecten, indien per jaar meer dan 20 000 km wordt afgelegd.
Casestudy 2a: aankoop van elektrische bussen in plaats van dieselbussen voor een deel van het wagenpark — Uit de analyse blijkt dat de
belastingen op brandstof grote gevolgen hebben voor de LCC-berekening. Wanneer in de LCC belastingen in aanmerking worden genomen, zijn de
totale kosten van elektrische bussen met inbegrip van de kosten van externe effecten even hoog als of lager dan van dieselbussen. De
investeringskosten zijn relatief hoog vergeleken met de overige kosten. De onderhoudskosten voor elektrische voertuigen zijn naar verwachting lager,
omdat de motor minder bewegende onderdelen bevat, waardoor er minder slijtage optreedt en er minder onderdelen defect raken. Aangezien de
technologie voor elektrische bussen zich echter in een leercurve bevindt, is te verwachten dat zich technische storingen zullen voordoen. De kosten van
externe effecten, waaronder de emissies die voortkomen uit de productie van de elektriciteit, zijn aanzienlijk lager. Bovendien zij erop gewezen dat de
luchtverontreinigende stoffen die upstream door de energiecentrales worden afgegeven, doorgaans op aanzienlijke hoogte en vaak in dunbevolkte
gebieden worden uitgestoten. De emissies worden vermengd met grote hoeveelheden lucht en dragen relatief in geringe mate bij aan de problemen met
de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden. Uitstoot door verkeer daarentegen vindt plaats op lage niveaus, in de omgevingslucht, en vormt de
voornaamste bron van verontreiniging in stedelijke gebieden. Aangezien elektrische fietsen geen uitlaatemissies voortbrengen, hebben zij een positieve
invloed op de luchtkwaliteit van steden. Daarnaast zullen de broeikasgasemissies en luchtverontreiniging in verband met elektriciteitsopwekking de
komende decennia dalen, omdat de elektriciteitsmix van de EU koolstofvrij wordt gemaakt.
Casestudy 2b: aankoop van bussen met alternatieve technologieën in plaats van dieselbussen voor een deel van het wagenpark — Uit de
resultaten blijkt dat de investeringskosten van samengedrukt aardgas (CNG) en biobrandstoffen vergelijkbaar zijn met dieselbussen, maar dat
waterstofbussen duurder zijn, deels als gevolg van infrastructuurkosten. Bovendien zijn de brandstofkosten van waterstof veel hoger dan van de
overige brandstoffen. Het gebruik van biomethaan in aardgasbussen leidt tot een aanzienlijke daling van de kosten van externe effecten.
Casestudy 3: opleiding in milieubewust rijden voor bestuurders bij een post- en koerierdienst — Uit de resultaten blijkt dat opleiding kostbaar is
vergeleken met de kostenbesparingen, dit als gevolg van de vergoeding van de opleider en het verlies aan manuren. Bij een hogere kilometrage is het
effect gunstiger. Bovendien is er de extra winst dat de bestuurders waarschijnlijk ook in hun privéauto milieuvriendelijker rijgedrag vertonen.
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12.1

Kostenimplicaties voor enkele van de voorgestelde criteria

Voorgestelde criteria voor groene
overheidsopdrachten

Geraamde gevolgen voor de verwervingskosten

Auto's en lichte bedrijfsvoertuigen met
strenge eisen aan CO2-emissies

De verwervingskosten zijn circa 5 – 15 % hoger
afhankelijk van het formaat en de brandstof van het
voertuig.
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Geraamde gevolgen voor de
levenscycluskosten voor het voertuig of de
dienst
De levenscycluskosten van het voertuig dalen
met ongeveer 15 – 20 %, indien belastingen in
aanmerking worden genomen, als gevolg van
lager brandstofverbruik en lagere kosten van
externe effecten. Worden belastingen buiten
beschouwing gelaten, dan wordt pas op
levenscycluskosten bespaard, indien per jaar
meer dan 30 000 km wordt afgelegd.

Elektrische bussen

Volgens het rapport van TNO en Civitas "Clean
buses for your city" (TNO Civitas, 2013)1 zijn de
investeringskosten voor de elektrische bus circa
80 % hoger dan voor de dieselbus. Dit betreft
uitsluitend de voertuigkosten. TNO en Civitas
ramen de infrastructuurkosten van
gelegenheidsopladen op 10 000 EUR per bus, met
inbegrip van oplaadpunten in de busdepots en langs
de routes bij de bushalten.
De daadwerkelijke kosten zullen echter afhangen
van een reeks factoren, waaronder de lokale
omstandigheden, het type infrastructuur en het
aantal bussen dat van dezelfde infrastructuur
gebruikmaakt. Bovendien zullen de batterijkosten
in de loop van de tijd afnemen. Volgens sommige
analysen zal elektriciteit zich op zeer korte termijn
met diesel kunnen meten (Bloomberg, 2018)2.

De levenscycluskosten van het voertuig dalen
met circa 2,5 – 6 %, indien belastingen in
aanmerking worden genomen, als gevolg van
lagere energiekosten en kosten van externe
effecten. Worden belastingen buiten
beschouwing gelaten, dan betekenen elektrische
bussen geen besparing op levenscycluskosten.

Opleiding in milieubewust rijden voor
bestuurders bij een post- en koerierdienst

De kosten van de rijles bedragen naar schatting
300 EUR tot 1 000 EUR per bestuurder, met
inbegrip van de vergoeding van de opleider en het
verlies aan manuren.

De levenscycluskosten van de dienst dalen met
circa 0,5 – 2 % als gevolg van lager
brandstofverbruik en lagere kosten van externe
effecten, indien belastingen in aanmerking
worden genomen.

(Zie voor meer informatie het technisch rapport.)
1
2

http://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an_web.pdf
https://bnef.turtl.co/story/evo2018?utm_source=blpblog&utm_medium=web
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