GPP Toolkit
Europese richtlijn voor groene overheidsopdrachten
Wat is de GPP Toolkit?
Op 16 juli 2008 stelde de Europese Commissie enkele ambitieuze doelstellingen voor groene overheidsopdrachten voor. Volgens dit
voorstel moeten tegen het jaar 2010, 50% van alle overheidsopdrachten milieuverantwoord zijn. Om te bepalen wat
milieuverantwoord is, werkte de Europese Commissie een pakket uit (GPP Training Toolkit) met milieucriteria voor 10 prioritaire
product- en dienstengroepen.
De Europese Commissie beschouwt op dit moment een bestek of contract als ‘groen’ wanneer minstens alle voorgestelde
kerncriteria zijn opgenomen. De informatie is op de website van de Europese Commissie beschikbaar in alle officiële landstalen in
de Europese Unie.
Dankzij de GPP Toolkit kan je:
•
een volledig kader krijgen voor een strategie rond groene overheidsopdrachten. Een eerste deel van de GPP Training Toolkit
geeft een overzicht over het opstellen van een Actieplan Groene Overheidsopdrachten, een tweede deel geeft het volledige
juridische kader weer terwijl het derde deel fiches per product- of dienstengroep bevat waarin nader wordt ingegaan op de
mogelijke criteria.
•
productfiches raadplegen die een handig schema bevatten dat aangeeft waar in de levensfase van het product of dienst de
milieu-impact zit, en welke deze juist is.
•
kerncriteria raadplegen waaraan alle aankopen zouden moeten voldoen om als groen geklasseerd te worden, of zelfs
uitgebreide criteria voor landen die een koploperpositie wensen te vervullen. Waar de minimumcriteria de minst
milieuverantwoorde producten en diensten uit het aanbod filteren, moeten de uitgebreide criteria mikken op de top van de
milieuverantwoorde producten/diensten.
•
de nodige middelen vinden om bij de overheidsopdracht de levenscyclusbenadering mee op te nemen.
•
aantonen dat de meerkost t.o.v. gelijkaardige, minder milieuverantwoorde producten/diensten onbestaande of verwaarloosbaar
is.

Welke informatie vind je in de GPP Toolkit terug?
De besproken product- en dienstengroepen omvatten:
•
Grafisch en kopieerpapier
•
Schoonmaakmiddelen en –diensten
•
IT-kantoormateriaal
•
Constructiewerken
•
Transport
•
Meubilair
•
Elektriciteit
•
Voeding en cateringdiensten
•
Textiel
•
(Harde) vloerbedekking
•
Thermische isolatie
•
Muurpanelen
•
Warmtekrachtkoppeling
•
Gsm’s
•
Ramen, glazen deuren
•
Producten en diensten voor
en lichtkoepels
groenonderhoud
•
Wegenwerken en
•
Straatverlichting en verkeerslichten
verkeerssignalisatie

Meer info?
Surf naar http://ec.europa.eu/
environment/gpp/toolkit_en.htm,
waar je alle relevante info
vindt van de Europese Commissie,
DG Environment

In de loop van 2012 komen hier nog een aantal nieuwe productgroepen bij.

Hoe kan je de GPP Toolkit gebruiken bij bestekken en offertes?
Net zoals in de Gids voor Duurzame Aankopen wordt er een letterlijke formulering gegeven die
zo overgenomen kan worden in het bestek, inclusief de jusite plaats in het bestek (onderwerp,
technische vereiste, gunningscriterium of uitvoeringsvoorwaarde). Er wordt weergegeven welke
documenten gevraagd kunnen worden ter verificatie van een criterium.
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