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Green Public Procurement (GPP) 

• Green Public Procurement is a voluntary tool for Europe's public 

authorities that favours products, services and works that respect the 

environment. 

 

• GPP criteria: indicatoren in categorieën 

• Environmental: 

• Global Warming Potential 

• Depletion of Resources 

• Social: 

• Noise 

• … 

 

 



GPP-proefproject 

• Initiatief van het OCW 

 

• Gesprekken sinds medio 2016 

• aannemers (BVA, Vlawebo, FWEV) 

• overheden (AWV, SPW, Beliris) 

• Vito 

 

• Doel:  

• opstarten van proefprojecten (voorlopig enkel AWV) 

• integratie in standaardbestekken 

 

• Vlaanderen 2020, beleidsnota minister, … 



GPP-pilootproject AWV 

• Asfaltering N37 te Pittem 

• Openbare aanbesteding, op punten: 

 

𝑃𝑡𝑜𝑡,𝑖 = 1,1 𝑃𝑝,𝑖 + 0,9 𝑃𝐷𝑍𝐻,𝑖 

 

• Punten op de prijs: 

𝑃𝑝,𝑖 = 50 − 50 ×
𝑃𝑖 − 𝑃𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛
 

 

Met 

• Pi de inschrijvingsprijs van offerte i 

• Pmin de prijs van de laagste regelmatige offerte 

• Pmax de prijs van de hoogste regelmatige offerte 

 

 



GPP-pilootproject AWV 

• Punten op de DZH-score: 

 

𝑃𝐷𝑍𝐻,𝑖 = 50 ×
𝐷𝑍𝐻𝑖 − 𝐷𝑍𝐻𝑚𝑖𝑛

𝐷𝑍𝐻𝑚𝑎𝑥 − 𝐷𝑍𝐻𝑚𝑖𝑛
 

 

Met 

• DZHi de duurzaamheidsscore van offerte i 

• DZHmin de duurzaamheidsscore van de regelmatige offerte met de 

laagste DZH 

• DZHmax de duurzaamheidsscore van de regelmatige offerte met de 

hoogste DZH 

 



GPP-pilootproject AWV 

• Voorbeeld berekening rangschikking: 



GPP-pilootproject AWV 

• Inschrijver vult Excel “GPP-tool” in (schatting) 

• Winnaar voert het werk uit 

• Tijdens het werk worden de reële waarden geregistreerd door 

COPRO (plant & werf) en AWV (werf) 

• AWV vult de tool in met de reële waarden 

 

Bonus / bijzondere straf per subindicator =  

Inschrijvingsprijs x [Absolute afwijking t.o.v. waarde inschrijving / 

drempelwaarde x DZH punten per overschrijding van de drempelwaarde x 

gewicht indicator in betreffende pijler x gewicht pijler in Score duurzaamheid] 

x 0,25/100 

 

• Alle bonussen / straffen worden opgeteld 

 



GPP-pilootproject AWV: indicatoren 

• Indicator 1: Global Warming Potential 

• 1.1 Transport 

• 1.2 Energie 

• 1.2.1 gebruik van AVT 

• 1.2.2 overdekte opslag van granulaten 

• 1.2.3 aardgas als voornaamste energiebron op de centrale 

• 1.3 Vermindering rolgeluid door verlaging textuur (meting a posteriori) 

 

• Indicator 2: Depletion of Resources 

• 2.1 Gebruik van hernieuwbare energie 

• 2.2 Percentage AG maximaliseren 

 

• Indicator 3: Noise 

• 3.1 Rolgeluid (a posteriori CPX-meting) 

• 3.2 Truck transport (kopie van 1.1, enkel wegtransport) 


