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Criteria voor groene EU-overheidsopdrachten voor elektriciteit 
 
 
Groene overheidsopdrachten (GPP) zijn een vrijwillig instrument. Dit document bevat de criteria voor groene EU-overheidsopdrachten voor de productgroep 
elektriciteit. In het bijbehorende Technical Background Report leest u waarom deze criteria geselecteerd werden en vindt u referenties voor meer informatie. 

Per product-/dienstengroep worden twee groepen criteria gepresenteerd: 

• De kerncriteria zijn de criteria die gebruikt kunnen worden door elke aanbestedende dienst in alle lidstaten en hebben betrekking op de belangrijkste 
milieueffecten voor het betrokken product. Ze zijn zo opgesteld dat ze gebruikt kunnen worden met minimale extra controle-inspanningen of 
kostenverhogingen;  

• De uitgebreide criteria zijn bestemd voor de afnemers die de beste producten willen aankopen die beschikbaar zijn op de markt. Mogelijk vereisen 
deze criteria extra controle-inspanningen of een lichte kostenverhoging in vergelijking met andere producten met dezelfde functionaliteit. 

 
 
1. Toepassingsgebied en definitie 
 
Deze criteria voor groene EU-overheidsopdrachten hebben betrekking op de inkoop van elektriciteit. 
  
De meest directe manier om het milieueffect van elektriciteitsverbruik te beperken is door de vraag te beperken. Dat kan worden bereikt met 
efficiëntieverbeteringen van overheidsgebouwen, de inkoop van energiezuinigere producten en maatregelen die gewenst consumentengedrag bevorderen. 
Deze onderwerpen vallen buiten het toepassingsgebied van deze criteria, maar komen aan de orde in de criteria voor groene EU-overheidsopdrachten voor 
andere productgroepen1. De onderhavige criteria hebben voornamelijk tot doel het gebruik van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te bevorderen.  
 
Voor de kerncriteria gaan de specificaties in op het deel van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (HE-E) (ten minste 50% aanbevolen). Ook 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling (HR WKK) op basis van niet-hernieuwbare energiebronnen is op grond van de kerncriteria toegestaan. De 
gunningscriteria zijn bedoeld om een zo hoog mogelijk percentage HE-E of HR WKK boven het minimum van de specificaties te verkrijgen.  
 
Voor de uitgebreide criteria wordt in de specificaties 100% HE-E aanbevolen.  
 
Definitie van HE-E: In Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad (de richtlijn hernieuwbare energie) wordt HE-E als volgt gedefinieerd: 
 

                                                 
1  Zie: http://ec.europa.eu/environment/gpp/first_set_en.htm 
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 “...energie uit hernieuwbare niet-fossiele bronnen, namelijk wind, zon, aerothermische, geothermische en hydrothermische energie en energie uit de 
oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogassen”.  

 
Bij installaties die zowel hernieuwbare als conventionele bronnen als brandstof gebruiken, wordt alleen rekening gehouden met het aandeel elektriciteit dat uit 
hernieuwbare energiebronnen is geproduceerd. Elektriciteit die is opgewekt in pompcentrales waarbij wordt gebruikgemaakt van water dat eerder opwaarts is 
gepompt, wordt niet beschouwd als uit hernieuwbare energiebronnen geproduceerde elektriciteit.  
Biomassa is gedefinieerd als:  
 

“…de biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van biologische oorsprong van de landbouw (met inbegrip van 
plantaardige en dierlijke stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, met inbegrip van de visserij en de aquacultuur, alsmede de biologisch 
afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval”. 
 
 

2. Belangrijkste milieueffecten 
 
 

Belangrijkste milieueffecten  GPP-benadering 
 

• De opwekking van elektriciteit op basis van fossiele 
brandstoffen is verantwoordelijk voor een fors aandeel in de 
uitstoot van broeikas- en andere gassen; 

• De stijgende vraag naar elektriciteit in combinatie met de 
uitputting van niet-hernieuwbare energiebronnen; 

• De invloed op de CO2-reductie van WKK op van basis niet-
hernieuwbare energiebronnen is beperkt. 

 

  
• Opvoeren van het aandeel elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen (HE-E); 
• Overschakelen op hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 

(HR WKK) of warmtekrachtkoppeling op basis van 
hernieuwbare energiebronnen, of uitsluitend gasgestookte 
WKK-installaties. 

Merk op dat de volgorde van de effecten niet noodzakelijk overeenstemt met de volgorde van het belang ervan. 
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3. Criteria voor groene EU-overheidsopdrachten voor elektriciteit 
 

Kerncriteria Uitgebreide criteria 
3.1 Criteria voor groene EU-overheidsopdrachten voor elektriciteit 

ONDERWERP ONDERWERP 
Inkoop van ten minste 50% elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen 
(HE-E) en/of uit hoogrenderende warmtekrachtkoppeling. 
 

Inkoop van 100% elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (HE-E). 

SPECIFICATIES SPECIFICATIES 
1. Ten minste 50% van de geleverde elektriciteit moet zijn opgewekt met 

hernieuwbare energiebronnen en/of hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling als omschreven in respectievelijk Richtlijn 
2009/28/EG en Richtlijn 2004/8/EG. 

 
De inschrijver moet aangeven welk aandeel van de geleverde elektriciteit 
wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. 
 
Controle: er moet relevante documentatie in het kader van de regelingen 
voor de garantie van oorsprong worden overgelegd. Als alternatief worden 
ook andere gelijkwaardig bewijzen aanvaard.* 
 
*Zie voor nadere informatie de toelichting.  
 

1. 100% van de geleverde elektriciteit moet zijn opgewekt met 
hernieuwbare energiebronnen als omschreven in Richtlijn 2009/28/EG. 

 
 
 
 
 
 
Controle: er moet relevante documentatie in het kader van de regelingen 
voor de garantie van oorsprong worden overgelegd. Als alternatief worden 
ook andere gelijkwaardig bewijzen aanvaard.* 
 
*Zie voor nadere informatie de toelichting.  
 

Gunningscriteria Gunningscriteria 
Extra punten worden toegekend voor aanvullende elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen (HE-E) en/of uit hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling. 
 

1. Extra punten worden toegekend in verhouding tot het aandeel van de 
geleverde elektriciteit dat is opgewekt uit hernieuwbare 
energiebronnen boven het in de specificatie vereiste minimum. 

 
2. Extra punten worden toegekend in verhouding tot het aandeel van de 
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geleverde elektriciteit dat is opgewekt uit hoogrenderende WKK 
boven het in de specificatie vereiste minimum. 
 

3. Als elektriciteit wordt geleverd uit hoogrenderende WKK op basis 
van hernieuwbare energiebronnen, kunnen voor beide aspecten extra 
punten worden toegekend. 

 
Controle: er moet relevante documentatie in het kader van de regelingen 
voor de garantie van oorsprong worden overgelegd. Als alternatief worden 
ook andere gelijkwaardig bewijzen aanvaard.* 
 
*Zie voor nadere informatie de bijgevoegde toelichting. 
 
CONTRACTVOORWAARDEN CONTRACTVOORWAARDEN 
Aan het einde van elk contractjaar moet de contractant de herkomst van de 
geleverde elektriciteit bekendmaken om aan te tonen dat ten minste 50% 
afkomstig was uit hernieuwbare energiebronnen en/of hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling.  
 
Controle: er moet relevante documentatie in het kader van de regelingen 
voor de garantie van oorsprong worden overgelegd. Als alternatief worden 
ook andere gelijkwaardige bewijzen aanvaard.* Deze eis is niet van 
toepassing op gecertificeerde leveranciers van 100% groene elektriciteit 
(d.w.z. met een milieukeur van ISO-type 1 die ten aanzien van HE-E 
minstens even strenge eisen stelt als Richtlijn 2009/28/EG). 
 
*Zie voor nadere informatie de bijgevoegde toelichting. 
 

Aan het einde van elk contractjaar moet de contractant de herkomst van de 
geleverde elektriciteit bekendmaken om aan te tonen dat 100% afkomstig was 
uit hernieuwbare energiebronnen. 
 
 
Controle: er moet relevante documentatie in het kader van de regelingen 
voor de garantie van oorsprong worden overgelegd. Als alternatief worden 
ook andere gelijkwaardige bewijzen aanvaard.* Deze eis is niet van 
toepassing op gecertificeerde leveranciers van 100% groene elektriciteit 
(d.w.z. met een milieukeur van ISO-type 1 die ten aanzien van HE-E 
minstens even strenge eisen stelt als Richtlijn 2009/28/EG). 
 
*Zie voor nadere informatie de toelichting.) 
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Elektriciteit 
 
Toelichting  
 
Garantie van oorsprong: Alle EU-landen zijn krachtens de Richtlijnen 2009/28/EG en 2004/8/EG wettelijk verplicht een regeling in te voeren voor de 
garantie van oorsprong voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en voor het gebruik van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling bij de productie ervan. 
Deze richtlijnen bieden een goede juridische basis voor controle. Merk op dat de situatie ten aanzien van de verplichte toepassing van regelingen voor de 
garantie van oorsprong naargelang van de lidstaat kan verschillen. Een andere mogelijkheid is dat de leverancier met door de overheid goedgekeurd, 
onafhankelijk bewijs aantoont dat de desbetreffende hoeveelheid elektriciteit is opgewekt uit te benoemen hernieuwbare bronnen of hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling (bijvoorbeeld een verhandelbaar certificaat van een onafhankelijke organisatie zoals RECS (Renewable Energy Certificates System: 
www.recs.org)). Een andere mogelijkheid is dat de levering van elektriciteit geschiedt met een milieukeur van ISO-type 1 die minstens even strenge eisen stelt 
als Richtlijn 2009/28/EG. 
 
Type I- of ISO 14024-milieukeuren: De Type I- of ISO 14024-milieukeuren zijn gebaseerd op criteria die zijn vastgesteld door een onafhankelijke instantie 
en die worden gecontroleerd in certificerings- en auditprocessen Ze zijn zeer transparant en betrouwbaar en verschaffen objectieve informatie. Deze 
milieukeuren moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:  

• De vereisten voor de keur zijn gebaseerd op wetenschappelijke gegevens;  
• De milieukeuren zijn aangenomen via een proces waaraan alle betrokkenen, zoals regeringsinstanties, consumenten, fabrikanten, kleinhandel en 

milieuorganisaties hebben deelgenomen; 
• De keuren zijn toegankelijk voor alle betrokken partijen. 

De afnemers mogen bij overheidsopdrachten eisen dat aan de criteria van een bepaalde milieukeur wordt voldaan en dat dit door middel van de milieukeur 
wordt aangetoond. Ze mogen echter niet eisen dat een product een milieukeur draagt. Bovendien mogen afnemers enkel milieukeurcriteria gebruiken die 
betrekking hebben op de eigenschappen van het product of de dienst zelf of de productieprocessen, maar niet op het algemene beheer van het bedrijf. 
 
Bewijsmiddelen waaruit blijkt dat aan de criteria is voldaan: Waar bij de controle van de criteria wordt vermeld dat andere passende bewijsmiddelen 
kunnen worden gebruikt, kan dit een technisch dossier van de fabrikant, een testverslag van een erkende organisatie of ander relevant bewijsmateriaal zijn. De 
aanbestedende dienst moet er zich geval per geval en vanuit technisch/wettelijk oogpunt van vergewissen of het voorgelegde bewijsmateriaal als passend kan 
worden beschouwd.  
 
Energieaudits: Energieaudits kunnen erg waardevol zijn bij het bepalen van mogelijke manieren om de energie-efficiëntie van openbare gebouwen en 
installaties te verbeteren. In veel gevallen zal een overheidsdienst al zijn eigen audits hebben laten uitvoeren en medewerkers hebben aangewezen om een 
energiebesparende strategie uit te voeren. Als dergelijke maatregelen echter ontbreken, worden overheidsdiensten aangemoedigd een dergelijke audit te laten 
uitvoeren.  
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Kostenoverwegingen  
 
De prijsverschillen tussen conventionele en groene elektriciteit zijn afhankelijk van de mate van liberalisering in het desbetreffende land, de nationale 
steunregeling en de aanwezigheid van groene elektriciteitsleveranciers. 
 
Groene elektriciteit is vaak duurder, hoewel de prijsverschillen duidelijk kleiner worden, en in sommige gevallen is groene elektriciteit zelfs tegen een lager 
tarief leverbaar.  
 
De toegenomen liberalisering van de markt, de verdere verbetering van hoogrenderende opwekkingstechnologieën, de stijgende prijzen van fossiele 
brandstoffen, de Europese doelstellingen voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en de bevordering van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
kunnen, mede gezien het huidige klimaatdebat, ervoor zorgen dat de prijzen van groene elektriciteit steeds concurrerender worden.  
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