
  
 

W_ALG_GidsDuurzameAankopen_Elektriciteit.docx 
 datum: 2020-04-27 

versie: 6.0   1 van 3 

 

 
GIDS DUURZAME AANKOPEN 

ELEKTRICITEITSLEVERING 
 

                                                                                                                                                        
Duurzaam aankopen is niet moeilijk! Door rekening te houden met een handvol simpele tips help 
ook jij onze organisatie te verduurzamen. Stuur jij soms offertes uit? Weet dat wij als 
organisatie bepaalde duurzaamheidseisen stellen voor heel wat producten.  
Deze gids helpt je bij het duurzaam aankopen van elektriciteit. 
 
Een vraag of opmerking? Neem dan contact op met het team overheidsopdrachten via 03 240 67 09 
of overheidsopdrachten@provincieantwerpen.be!  

1 Raamcontract 
De verschillende provinciale diensten en instellingen zijn verplicht aan te sluiten bij het centrale 
contract: de levering van 100% groene stroom verloopt via een contract met het Vlaams 
Energiebedrijf (VEB), dat optreedt als aankoopcentrale voor lokale overheden. Het is dan niet nodig 
zelf een overheidsopdracht te doen. www.veb.be 
 
Vragen over het contract? Neem dan contact op met wie via 03 240 62 88 of 
youssef.elmorabiti@provincieantwerpen.be! 

2 Verplichte duurzaamheidscriteria 
 100% elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen [] uitgezonderd biomassa 

volgens de Europese definitie en zoals vastgelegd in het Energiedecreet 
 

Lees in de voorbeeldmail of het voorbeeldbestek hoe je deze criteria opneemt.  
 

3 Optionele duurzaamheidscriteria 
Om een extra steentje bij te dragen kan je kan ook optionele criteria opnemen.  

 Bron 
 

3.1 Bron 
Kies voor een leverancier die elektriciteit levert die wordt opgewekt uit de hernieuwbare 
energiebronnen zon, wind of kleinschalige waterkracht. 

 
  Te verkiezen  Tweede keuze  Ter discussie 

Hernieuwbare energie - Zonne-energie  
- Offshore- 

en onshorewindenergie  
- Kleinschalige waterkracht 
 

- Grootschalige waterkracht - Biomassacentrale met hoog 
rendement met duurzame 
biomassa uit lokale rest- en 
afvalstromen met afvanging 
van CO2  

- Medeverbranding van 
duurzame biomassa uit lokale 
rest- en afvalstromen met 
afvanging van CO2 

- Opwerking van afval  
- Overige biomassa 
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4 Tips 
 Neem energie-efficiëntiemaatregelen. De duurzaamste elektriciteit is diegene die niet opgewekt 

moet worden. 

 Wek zelf hernieuwbare energie op. 

 Schrijf bedrijven aan die elektriciteit leveren met garanties van oorsprong (GOs) uit België, 
Nederland en Duitsland. Zo vermijd je dat grijze stroom in Duitsland, Nederland en België 
groengewassen wordt, middels de vergrijzing van de groene stroom in Noorwegen, Frankrijk, 
Zweden en IJsland door daar groenestroomgaranties te kopen. Dit zorgt immers niet voor de 
ontwikkeling van groene stroom elders in Europa, enkel voor groene marketing. Je kan dit 
bijvoorbeeld nakijken op https://mijngroenestroom.be/#ranking. 

5 Voorbeelden 
Deze cursief getypte stukken tekst kun je kopiëren naar jouw offertevraag. 

5.1 Voorbeeldmail voor kleine overheidsopdracht (< 30.000 euro) 
Volgens de wetgeving overheidsopdrachten moet je ook voor deze kleine opdrachten mededinging 
organiseren en dus meerdere leveranciers aanschrijven, bijvoorbeeld per mail. Het is niet nodig om 
een bestek op te maken. Schrijf bedrijven aan die duurzame energie kunnen leveren met garanties 
van oorsprong (GOs) uit België, Nederland en Duitsland (zie tips). 

Hieronder vind je een voorbeeldmail voor de aankoop van duurzame elektriciteit.  

VOORBEELDMAIL  - DUURZAME ELEKTRICITEIT 

 Kan u ons een offerte bezorgen voor de levering van 100% groene elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen [] uitgezonderd biomassa aan installaties en de gebouwen van 
de provincie Antwerpen.  
 

5.2 Voorbeeldbestek >30.000 en < 139.000 euro 
Volgens de wetgeving overheidsopdrachten moet je hier een bestek maken en versturen aan 
meerdere leveranciers. Kies dus zeker voor potentiële leveranciers die duurzame elektriciteit kunnen 
leveren. Schrijf bedrijven aan die energie leveren met garanties van oorsprong (GOs) uit België, 
Nederland en Duitsland (zie tips). 

De punten in het blauw zijn verplicht volgens de Gids duurzame aankopen, die in het groen 
optioneel.  

TECHNISCHE SPECIFICATIES IN VERBAND MET DUURZAAMHEIDSCRITERIA 
 “Het bestuur kiest voor de levering van 100% elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen [] 

uitgezonderd biomassa. Voor de definitie van ‘hernieuwbare energiebronnen’ wordt verwezen naar 
[] het Vlaams Energiedecreet van 8 mei 2009, Decreet houdende algemene bepalingen 
betreffende het energiebeleid, en Europese Richtlijn 2019/944/EU van het Europees Parlement en 
de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor 
elektriciteit 
De inschrijver levert het bewijs dat hij aan deze verplichting voldaan heeft door overhandiging 
van het overeenstemmende aantal groene stroomcertificaten/ certificaten van oorsprong volgens 
de bepalingen van de VREG.  
De aanbestedende overheid heeft het recht op inzage in de certificaten van oorsprong.  
De aangeboden hoeveelheid groene stroom uit hernieuwbare energiebronnen wordt in 
aanmerking genomen voor het berekenen van de vermindering van de federale bijdrage.”  

GUNNINGSCRITERIA 
Door duurzaamheid op te nemen als gunningscriterium kan je de milieuvriendelijkste offerte meer 
punten geven. Opgelet: Als je in de technische specificaties van je bestek al duidelijke 
duurzaamheidseisen hebt opgelegd, heeft het soms geen zin om bijvoorbeeld milieu nog als 
gunningscriterium te gebruiken. 
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Hou er rekening mee dat veel gunningscriteria het bestek onnodig ingewikkeld kunnen maken. De 
inschrijver moet een uitgebreid verslag opmaken en de aankoper moet dit alles afwegen en 
beoordelen, wat niet altijd even eenvoudig is. Het is voor beide partijen makkelijker om zoveel 
mogelijk op te nemen in de technische specificaties. 
 
Voorbeeld  

 Bij de beoordeling van de offertes wordt rekening gehouden met de duurzaamheid van de 
hernieuwbare energie (30 punten):   
 Zonne-energie: 30 punten  
 Offshore- en onshorewindenergie: 30 punten  
 Kleinschalige waterkracht: 30 punten  
 Grootschalige waterkracht: 15 punten  
  

5.3 > 139.000 euro 
 
Opdrachten > 139.000 moeten gepubliceerd worden. Vraag hiervoor advies aan het team 
overheidsopdrachten: T 03 240 67 09 of overheidsopdrachten@provincieantwerpen.be 

6 Meer info 
 Voor meer info over overheidsopdrachten kun je terecht bij Laurens Smaers (Team 

Overheidsopdrachten, T 03 240 67 09, overheidsopdrachten@provincieantwerpen.be) 
 Voor meer info over milieucriteria kun je terecht bij Liesbeth Taverniers (DMN, T 03 240 57 55, 

ISO14001@provincieantwerpen.be). 
 Voor meer info over het contract met VEB kun je terecht bij Youssef El Morabiti (DFM, T 03 240 

62 88, youssef.elmorabiti@provincieantwerpen.be). 
 Voor de levering van 100% groene stroom en gas en voor projecten rond energiebesparing en 

hernieuwbare energie bij de publieke sector kan je terecht bij VEB www.veb.be 
 


