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Deel I – Inleiding

I.1 Doel van de handleiding

Deze handleiding hoort bij de SMART SPP LCC-CO2-tool. De tool werd ontwikkeld om u te helpen bij de 
berekening van de levenscycluskosten (LCC) en de CO2-emissies van verschillende producten en diensten 
(hierna nog uitsluitend “producten” genoemd) als hulpmiddel bij de besluitvorming inzake aanbestedin-
gen. Het is specifiek gericht op de evaluatie van innovatieve producten, die zich nog in de fase van ontwik-
keling en marktintroductie bevinden.

De handleiding werd voor u opgesteld zodat u een beter begrip krijgt van:
• Welke soort van informatie de tool kan verschaffen
• Hoe de tool in een aanbestedingsproces moet worden gebruikt
• Hoe de tool moet worden ingevuld en door wie

De LCC-CO2-tool zelf werd ontworpen om te gebruiken bij de handleiding ‘Guide on Innovation through 
Sustainable Procurement’ ter bevordering van energie-efficiënte innovatie door duurzaam aanbesteden, 
met speciale focus op marktbetrokkenheid vóór de plaatsing van overheidsopdrachten. De handleiding en 
de tool kunnen worden gedownload via: www.smart-spp.eu.

I.2 Welke informatie geeft de tool?

De tool kan gebruikt worden voor de beoordeling van twee verschillende zaken, die voor innovatieve, 
energie-efficiënte technologieën weliswaar nauw bij elkaar aansluiten: de levenscycluskosten en de CO2-
emissies van verschillende productopties. Er kunnen tot 15 verschillende producten met de tool worden ver-
geleken. De tool kan ook gebruikt worden om uw huidige situatie te evalueren en zo de mogelijke financiële 
gevolgen en de impact op het vlak van CO2-emissies van innovatieve, alternatieve oplossingen te bepalen.

Levenscycluskosten (LCC)
Levenscycluskosten (LCC) (“Life-cycle costs” of ook “whole life costs” (WLC) genoemd) zijn de kosten die 
een product tijdens de hele levensduur van het product voor de aanbestedende dienst zal meebrengen1. 
Behalve met de verwervingskosten houdt LCC ook rekening met de werkingskosten (in het bijzonder het 
energie- en waterverbruik), de onderhoudskosten, de belastingen en de verwijderingskosten/restwaarde.

CO2-emissies
De tool kan ook worden gebruikt om de CO2-emissies van producten te berekenen, rekening houdend met 
de emissies voortvloeiend uit de werking van het product (werkingsemissies – vooral veroorzaakt door 
energieverbruik), zowel als met de geïntegreerde emissies (dit zijn de emissies die tijdens de productie wor-
den veroorzaakt (met inbegrip van grondstofwinning, het transport, de installatie, de verwijdering, enz.). 
De tool maakt ook een onderscheid tussen emissies afkomstig van de directe verbranding van brandstof-
fen, en emissies veroorzaakt door elektriciteitsproductie (gebruikt voor de werking van het product).

Offerte-evaluatie
De tool bevat ook een functie waarmee tijdens de offerte-evaluatiefase een directe evaluatie van de verschil-
lende offertes kan worden gemaakt.
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De SMART SPP LCC-CO2-tool gaat in principe uit van levenscyclusmethodologie. Zowel de berekenin-
gen van LCC als van CO2-emissies bevat in het algemeen de volledige fysieke levenscyclus van een 
product, van productie tot verwijdering. In dit kader kunnen volgende levenscyclusfasen worden gedekt:

• Productie: De productiefase omvat alle processen voor het fabriceren van het product. Hierin zijn 
begrepen de winning van de grondstoffen, de productie van alle vereiste half afgewerkte producten, 
het nodige vervoer in de aanvoerketen, evenals de montage en installatie van het eindproduct. Wat de 
LCC betreft, worden alle relevante kostenaspecten in de aankoop- en installatiekosten opgenomen. Met 
betrekking tot CO2, wordt de milieu-impact van voormelde aspecten door de geïntegreerde emissies 
gedekt (cf. verklarende woordenlijst van de LCC-CO2-tool).

• Werking: Deze fase van de levenscyclus omvat alle kosten en CO2-emissies voor het materiaal en dien-
sten nodig tijdens het gebruik van het product, zoals elektriciteit, brandstof, gas, ander materiaal, oplei-
ding, service en onderhoud en andere kosten (b.v. belastingen, verzekeringskosten, enz.).

• Buitendienststelling (‘end-of-life’)/verwijdering: Na de werkingsfase komt het product in de buiten-
dienststellingsfase, waar het wordt gerecycleerd en/of verwijderd. Wat de LCC betreft, moeten de rest-
waarde en de (eventuele) afvalverwerkingskosten in rekening gebracht worden, en moeten alle relevante 
CO2-emissies in de geïntegreerde emissies (zie boven) worden opgenomen.

Vooral wat de CO2-emissies betreft, is het belangrijk dat de geïntegreerde emissies (met inbegrip van de 
productiefase en de buitendienststelling/verwijdering) als invoerparameters worden afgeleid van een af-
zonderlijke levenscyclusanalyse (LCA), die voor alle beschouwde producten consistent moet worden toege-
past. Dit is bijzonder moeilijk voor innovatieve producten die nog in ontwikkeling zijn en daarom nog niet 
volledig in de LCA-studies zijn behandeld. De gebruikers kunnen regelmatig de verdere uitbreiding van de 
ISO/WD Standard 14067 “Carbon Footprint of Products” raadplegen op www.ilo.org, die verwacht wordt 
in 2012. In de praktijk zal het dus moeilijk zijn om de juiste waarden of zelfs redelijke schattingen voor de 
productieketen op te nemen. Daarom zal het in het kader van deze tool vaak niet mogelijk zijn om emis-
sies van andere levenscyclusfasen dan die van de werkingsfase op te nemen. Deze fase dient dan ook 
steeds met degelijke wetenschappelijke ondersteuning en geval per geval te worden beschouwd. Voor 
meer informatie en nieuws over dit onderwerp, ga naar www.smart-spp.eu.
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I.3 Wanneer moet de tool gebruikt worden?

U kunt de tool in verschillende fasen van het aanbestedingsproces gebruiken:

In de voorbereidingsfase:
Om de LCC en/of CO2-emissies van uw huidige oplossing te ramen. Dit kan:
• U een basis geven om van te vertrekken;
• De verschillende productgerelateerde kostenelementen identificeren;
• Een betere communicatie mogelijk maken in verband met de voordelen van nieuwe technologieën, en
• Enkele algemene prestatievereisten voor de nieuwe oplossingen helpen bepalen.

Vóór de aanbesteding:
Om een eerste beoordeling te vormen van de verschillende voorstellen als hulp bij de activiteiten vóór de 
aanbesteding op het vlak van marktbetrokkenheid, of om de verschillende mogelijke technische oplossingen 
te beperken.

Tijdens de aanbesteding:
Om de LCC en de verwachte CO2-emissies van verschillende offertes tijdens de evaluatiefase te vergelijken. 
Wanneer de tool tijdens deze fase wordt gebruikt, moet de overheidsdienst zich ervan vergewissen dat de 
door de bedrijven verstrekte informatie nauwkeurig en vergelijkbaar is door:
• In de aanbesteding – in overleg met experts en/of tijdens de marktbetrokkenheidactiviteiten – bepaal-

de richtlijnen en testnormen te definiëren, en
• Aan de leveranciers te vragen om bij de verstrekte informatie bewijsmateriaal te leveren, bij voorkeur 

gecontroleerd door een derde partij.

Na de aanbesteding (indien de tool nog niet werd gebruikt):
Om de verbeteringen inzake LCC en CO2-emissies van het aangekochte product in vergelijking met de hui-
dige situatie en/of andere producten te evalueren en de resultaten mee te delen.

I.4 Wie moet de tool invullen?

Wie moet er bij de aanbestedende overheidsdienst worden betrokken?
• De tool vereist iemand met kennis van LCC en/of energieverbruik en CO2-emissies (bijvoorbeeld een 

leidende ambtenaar overheidsaankopen, een energiedeskundige).
• Bij de evaluatie van uw huidige situatie, moeten alle afdelingen die relevante budgettaire verantwoor-

delijkheden hebben, betrokken worden (bijvoorbeeld rekening houdend met energiekosten, afvalver-
werking).

Welke delen moeten door de leverancier worden ingevuld en welke door de aanbestedende overheids-
dienst?
➔ Er zijn verschillende modellen mogelijk:
• Bepaalde basisgegevens moeten door de overheidsdienst worden ingevuld (zie Deel III).
• De overheidsdienst kan een welbepaalde precisering vragen over de relevante kostenposities waarvoor 

de leverancier informatie moet geven, of kan de leveranciers hun eigen kostenmodellen laten gebrui-
ken.

• De leveranciers moeten worden verzocht om bewijsmateriaal te leveren als ondersteuning van de 
door hen voorgelegde kosten en informatie in verband met CO2-emissies.

7Deel I Inleiding   



In volgende tabel worden twee specifieke opties weergegeven:

Optie A:
Leveranciers antwoorden op vooropgestelde 
vragen

Optie B:
Leveranciers vullen de tool zelf in

De leveranciers krijgen een document waarop 
precies wordt vermeld welke informatie zij 
moeten geven (zie Deel III), met inbegrip van 
het bewijsmateriaal ter ondersteuning van hun 
gegevens.

De ambtenaar van de aanbesteding moet de 
tool dan verder invullen met de gegevens van 
elke leverancier in een aparte kolom van de 
tool.

De leveranciers worden verzocht om zelf de 
gegevens in de tool in te vullen, in kolom A of 
in de eerste kolommen, indien er verschillende 
elementen in de offerte aan bod komen. Het 
bewijsmateriaal ter ondersteuning van de gege-
vens moet worden aangehecht.

De ambtenaar van de aanbesteding moet 
de informatie van elke leverancier dan in een 
aparte kolom kopiëren, in één masterfile.

Opgelet! Indien de offertes uit verschillende elementen bestaan, moet u de resultaten van 
elk element manueel samentellen (rijen 70 en 110 op het ALGEMEEN werkblad) en 
ze in de tool invoeren (in diezelfde rijen). Dit is om de totale LCC en CO2-emissies 
van de verschillende voorgestelde oplossingen te kennen en ze te kunnen vergelijken.
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De tool bestaat uit verschillende werkbladen waarvan de tabs een kleurencode hebben gekregen:

Alle werkbladentabs in het licht-
groen moet u zelf gebruiken om ge-
gevens in te voeren of de resultaten 
te evalueren.

Alle werkbladentabs in het donker-
grijs zijn achtergrondwerkbladen 
voor berekeningen en het aanleveren 
van specifi eke informatie. U dient 
alleen via de hyperlinks op elk blad 
naar deze bladen te gaan.

Alle werkbladentabs in het donker-
groen bevatten tekst met nuttige in-
formatie.

De tool bevat volgende werkbladen:

Deel II – Algemene kenmerken van de tool

Inleiding

Algemeen

LCC-
diagrammen

CO2-
diagrammen

Off erte-
evaluatie

Omzettings-
factoren

Verklarende 
woordenlijst

Emissie-
factoren

Periodieke 
investeringen

Geeft basisinformatie over de tool.

Dit is het hoofdwerkblad voor de invoer van gegevens. Het is in drie delen opgesplitst:
• Algemene informatie
• LCC-gegevens: invoer en resultaten
• CO2-gegevens: invoer en resultaten
Voor bepaalde levenscyclusfasen kunt u de samengevoegde kosten/CO2-cijfers op dit blad invullen 
ofwel kiest u de optie om gedetailleerde informatie te geven. Wanneer u de tweede optie kiest, komt 
u rechtstreeks bij andere werkbladen uit waar u een meer gedetailleerde uitsplitsing van de kosten/
energieverbruik/CO2-emissies kunt geven. Hier worden de rekenkundige resultaten van de LCC-CO2-
berekeningen weergegeven.

Dit blad geeft een grafi sche voorstelling van de LCC-resultaten voor de verschillende producten/dien-
sten waarvoor u gegevens hebt ingevuld.

Dit blad geeft een grafi sche voorstelling van de CO2-emissieresultaten voor de verschillende produc-
ten/diensten waarvoor u gegevens hebt ingevuld.

Dit optioneel werkblad kan worden gebruikt voor de evaluatie van de verschillende offertes om de 
economisch voordeligste offerte te identifi ceren. U zult uw gunningscriteria en wegingschema moeten 
invullen om het te gebruiken.

Indien u berekeningen wilt maken om verschillende eenheden (bv. MJ en kWu) te vergelijken, geeft dit 
blad u de respectieve omzettingsfactoren.

Een verklarende woordenlijst van de in de tool gebruikte termen.

Dit blad geeft de emissiefactoren voor verschillende brandstoftypes. U kunt echter één van de gegeven 
lijsten van emissiefactoren gebruiken of uw eigen aangepaste lijst maken.

Dit blad kunt u invullen voor leasingovereenkomsten of wanneer er herinvesteringen nodig zijn tijdens 
de gebruiksperiode.
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Hier kunt u de werkingskosten en emissies van de offertes in detail berekenen. Er kan rekening worden 
gehouden met de gebruikte brandstoftypes, verschillende werkingswijzen en de werktijd.

Werking

Hier kunt u de onderhoudskosten van de offertes in detail opgeven. Er wordt rekening gehouden met 
loonkosten, reserveonderdelen, enz.

Onderhoud

Hier kunt u de geïntegreerde CO2-emissies van de offertes in detail opgeven. Er wordt rekening gehou-
den met CO2-emissies tijdens de productie-, transport-, installatie- en verwijderingsfase

CO2

De grijze cellen bevatten tekst of be-
rekeningsresultaten. Deze bestan-
den zijn beschermd en kunnen niet 
worden gewijzigd!

Klik op lichtoranje – de koppelingen 
brengen u naar andere bladen waar 
u uw input kunt voortzetten (en dan 
teruggaan).

In de oranje cellen kunt u een optie 
uit het meerkeuzemenu selecteren.

Rode cellen bevatten opmerkingen 
(sleep uw cursor erover om ze te 
bekijken)

Klik op de +/- toets om extra rijen en 
kolommen te tonen of te verbergen.

In de witte cellen moet u gegevens 
inbrengen

Tot slot, de foutmeldingen worden 
in het rood weergegeven.

Ook de cellen krijgen een kleurencode om aan te geven hoe u ze moet gebruiken.

Een overzicht van de formules die gebruikt worden voor de berekening van LCC-resultaten.LCC-formules

Een overzicht van de formules die gebruikt worden voor de berekening van CO2-resultaten.CO2-formules
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Deel III – Stap-voor-stap handleiding

III.1 Hoe moet de tool worden ingevuld
Verwijzingen:

AD.
L.
(LCC)

(CO2)

= Gegevens te specificeren door de aanbestedende overheidsdienst

= Gegevens te specificeren door de kandidaat/inschrijver (leverancier)

= Gegevens uitsluitend nodig voor de berekening van de levenscycluskost

= Gegevens uitsluitend nodig voor de berekening van de CO2-emissies

Noot: Voor de meeste levenscyclusfasen kan de informatie betreffende de kosten/CO2-
emissies worden gegeven als één enkel samengevoegd cijfer, of kan dit verder wor-
den gespecificeerd op afzonderlijke werkbladen in de tool. U zult moeten beslissen:

 • Of u de samengevoegde cijfers die door de leverancier worden verstrekt, aanvaardt (bij-
voorbeeld, als de tool gebruikt wordt voor ruwe berekeningen in de voorfase van de aan-
besteding), of dat er een meer gedetailleerde uitsplitsing van de kosten/emissies nodig is.

 • Of u de precieze soorten kosten/emissies die in elke categorie moeten worden opgeno-
men, wenst te specificeren. In de tool kan men de leverancier laten beslissen om dit zelf te 
bepalen of kan dit vooraf door de overheidsdienst worden bepaald waarbij de leveranciers 
gewoon wordt gevraagd om de cijfers op te geven zonder dat zij de tool zelf moeten invullen.

➔ Aan de slag!
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III.2 Een voorbeeld om u op weg te helpen

Om u doorheen de tool te leiden, hebben wij een voorbeeld uitgewerkt met bijhorende schermafdruk-
ken. In ons voorbeeld onderzoeken we een nieuw straatverlichtingsysteem. Alle informatie in dit ver-
band en andere voorbeelden zijn weergegeven in donkergroene tekst.

STAP 1: HET INBRENGEN VAN ALGEMENE INFORMATIE
Begin met het inbrengen van gegevens in de sectie ‘Invoer algemene informatie’ bovenaan in het ALGE-
MEEN werkblad.

AD.Voorwerp van opdracht: Geef een korte omschrijving van de aanbesteding of het besteknum-
mer. U kunt ook verdere opmerkingen of toelichtingen toevoegen in de ruimte voor verdere 

opmerkingen in de rechterbovenhoek.

AD.Locatie LCC: Kies het land waar de activiteiten zullen plaatsvinden om automatisch de munt te 
selecteren.

AD.Planninghorizon: Kies een planninghorizon (tussen 1 en 25 jaar). Deze term verwijst naar de 
tijdsperiode waarover u de verschillende offertes wenst te vergelijken, dit wil zeggen de periode 

waarover de LCC- en CO2-berekeningen gemaakt zullen worden. Aangezien de verschillende producten en 
oplossingen op verschillende tijdstippen moeten worden vervangen, is het van essentieel belang om aan te 
geven over welke periode u een berekening wilt maken.

Voorbeeld: Product X moet elke zes jaar worden vervangen en product Y elke 15 jaar. Als u de kosten over 
een periode (of planninghorizon) van vijf jaar bekijkt, zullen de aankoop- en installatiekosten slechts eenmaal 
in de periode voorkomen (in het begin). Als u de kosten echter over een periode van tien jaar beschouwt, dan 
komen de aankoop- en installatiekosten voor product X tweemaal voor, terwijl dit voor product Y nog steeds 
slechts eenmaal voorkomt. In ons voorbeeld werd gekozen voor een planninghorizon van 23 jaar.

Hoe langer de planninghorizon, hoe belangrijker de levensduur van het product blijkt te zijn. Daarom moet 
dit zorgvuldig worden onderzocht. U kunt misschien overwegen om de periode van het contract als plan-
ninghorizon te nemen, maar in dit geval zou het perspectief misschien te kort van termijn zijn om de mo-
gelijke voordelen van duurzame producten te realiseren aangezien deze een langere levensduurverwachting 
hebben. Dit is ook belangrijk bij de bepaling van de restwaarde of de kosten bij verwijdering.

De tool zal automatisch ook de resultaten weergeven voor een planninghorizon van 25 jaar.

AD.Discontovoet (nominaal) LCC: Gemakshalve kunt u de interestvoet van uw land (waarin de infl a-
tie is inbegrepen) gebruiken. In dit geval moet ook de infl atierente (zie volgend punt) in de tool 

worden opgenomen om de reële discontovoet te berekenen. In het tegenovergestelde geval – krijgt u een 
intrestvoet waarin de infl atie niet is opgenomen en moet u het infl atierente toevoegen om het nominale 
discontovoet te verkrijgen. Voor de juiste defi nitie verwijzen wij naar de verklarende woordenlijst in de tool. 
U vindt de actuele cijfers op de webpagina van de Europese Centrale Bank (ECB): http://www.ecb.int/stats/
money/long/html/index.en.html.

De discontovoet moet zorgvuldig worden gekozen, omdat de recentste cijfers niet altijd geschikt zijn. In 
feite moet rekening worden gehouden met de ontwikkeling van de nationale interestvoet in het verleden 
zowel als de verwachting over 12 maanden. De cijfers voor de verwachting over 12 maanden zijn niet be-
schikbaar op de webpagina van de ECB, maar kunnen bij de nationale banken worden opgevraagd.
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AD.CO2-emissiefactoren: Klik op de lichtoranje toets. Hiermee komt u bij het werkblad Emissiefac-
toren, waar u de lijst van emissiefactoren die u wilt gebruiken, kunt specifi ëren. Hiermee wordt 

de hoeveelheid CO2 bepaald die wordt uitgestoten door het gebruik van de verschillende soorten brandstof 
(olie, gas, elektriciteit, enz.). Hiermee berekent de tool de emissies die tijdens het gebruik van het product 
worden veroorzaakt.

Op het blad van de emissiefactoren kunt u een van de kant-en-klare lijsten in de tool (GEMIS of Defra) 
kiezen in de oranje cel of kunt u uw eigen lijst opgeven.

Voor meer informatie over de opgenomen brandstoffen, klik op de +/- toetsen bovenaan het blad om meer 
rijen te krijgen.

Noot: de CO2-emissiefactoren voor de verschillende brandstoffen zijn slechts indica-
tief en kunnen enorm verschillen van land tot land en afhankelijk van het gebruik.

De opgenomen GEMIS- en Defra-lijsten geven (respectievelijk) de Duitse en Britse situa-
ties weer. Er zijn misschien meer geschikte lijsten voor uw land. GEMIS geeft echter ook 
gegevens voor elektriciteit voor alle EU-landen, op basis van de nationale elektriciteitmixen. 
Voor zowel de GEMIS- als de Defra-lijsten is er ook een korte lijst beschikbaar met alleen 
de meest relevante brandstoffen. Voor producten die alleen elektriciteit gebruiken, kunt u 
misschien de brandstofl ijst tot één optie beperken, die dan uw lokale elektriciteittoevoer 
weergeeft.

Hiervoor kopieert en plakt (copy-paste) u de betreffende optie naar een van de CUSTOM 
(OP MAAT)-lijsten (aangepaste lijsten) en kiest u de lijst in de oranje cel.

AD.Infl atierente LCC: Deze waarde moet u invullen als in de discontovoet de interestvoet (met inbe-
grip van de infl atie) werd gebruikt, zodat de berekening de reële discontovoet weergeeft2. Voor 

de defi nitie verwijzen wij naar de verklarende woordenlijst in de tool. Actuele cijfers van de jaarlijkse gemid-
delde rate of change vindt u in de Statistical Data Warehouse van de Europese Centrale Bank (ECB): http://
sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=2120778

2  Voor meer informatie, zie het SMART SPP rapport: Existing approaches to encourage innovation through procurement
http://www.smart-spp.eu/fi leadmin/template/projects/smart_spp/fi les/SMART_SPP_D2.2_ExistingProcurementApproaches.pdf, p. 38.

13Deel III Stap-voor-stap handleiding



Om uw eigen brandstofl ijst aan te maken, kunt u gegevens invoeren in een van de CUSTOM- (OP MAAT) 
kolommen (vanaf kolom X). Om de gegevens in te voeren, moet u de kolommen met de + toets uitbreiden 
bovenaan het blad, u ziet dan alle invoervelden. Gebruik voor de brandstofnamen geen blanco spaties of 
speciale tekens, behalve “_” en “-”.

Nadat u de emissiefactorenlijst hebt gekozen, gaat u terug naar het ALGEMEEN werkblad door op deze 
toets te klikken.

STAP 2: PRODUCTINFORMATIE VAN DE BEDRIJVEN

Stap 2.1 Algemene informatie

Zodra de vorige informatie werd ingegeven, hebt u vooral informatie nodig van de bedrijven. U kunt hen 
ofwel vragen om de gegevens rechtstreeks in de tool in te geven of hen een document sturen waarin 
een overzicht wordt gegeven van de informatie die u van hen nodig hebt. Het eerste deel is de volgende 
algemene informatie die moet worden opgenomen in het ALGEMEEN werkblad:

In ons verlichtingsvoorbeeld in de eerste kolom (Product A) werden de gegevens van de huidige situatie inge-
geven. De tweede kolom (Product B) geeft een alternatief weer op het huidige product.
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L.Benaming van de individuele off erte: Geef een korte (max. 12 letters) naam voor de offertes van elk 
bedrijf, die op het diagramblad zal worden getoond om de offertes beter te kunnen vergelijken (d.i. 

Lamp_Inst.A en Lamp_Inst.B). Indien een offerte uit verschillende producten bestaat, moeten de bedrijven 
de informatie in de kolommen ernaast opnemen.

L.Aantal aan te kopen eenheden: Voer het aantal producteenheden in dat nodig is om aan de volledige 
vereisten van de aanbesteding te voldoen. Bijvoorbeeld 20 lichtpalen en lampen voor de installatie van 

de straatverlichting of 12 voor de aankoop van 12 hybride bussen.

L.Levensduur LCC: Geef de geschatte tijd in jaren waarvoor het product bruikbaar zal zijn (noot: 14 
maanden komt overeen met 1.2 jaar). Dit kan ook afhangen van hoeveel het product wordt gebruikt. 

Om deze informatie te geven, moet de AD. in de opdracht bepalen hoeveel uur de installatie in werking 
zal zijn. Op basis hiervan kan de L. de levensduur van zijn product berekenen. Het is soms moeilijk om de 
levensduur te schatten, vooral bij innovatieve producten en wanneer er niet voldoende ervaring of bewijzen 
zijn in verband met hun duurzaamheid. In dat geval kan de garantie die de L. geeft, worden gebruikt als 
de minimumlevensduur. Wel is het zo dat garanties voor innovatieve producten gewoonlijk vrij laag zijn 
(meestal twee jaar). Daarom kan de AD met de L onderhandelen over een uitgebreidere garantie met extra 
kosten (die dan in de LCC-berekening moeten worden opgenomen). In ons voorbeeld verwijst de levensduur 
van de lichtinstallatie naar de palen en de lampen, geschat op 20 jaar voor beide producten. De onderdelen 
die frequent moeten worden vervangen, zoals de lampen, worden opgenomen in het onderhoudsgedeelte.

Noot:  Indien een offerte uit verschillende producten bestaat, moet u de resultaten voor LCC en/of 
CO2 manueel combineren om de totalen weer te geven – de tool kan dit niet voor u doen.

Stap 2.2 Verwervingskosten

In de verwervingskosten zijn begrepen:

L.Aankoopprijs LCC: Per eenheid, met inbegrip van de eventuele belastingen met betrekking tot de
aanbesteding.

Indien onze straatverlichtinginstallatie uit 20 palen en lampen bestaat, wordt de totale prijs voor deze ele-
menten door 20 gedeeld om de kosten per eenheid te verkrijgen.

L.Periodieke investeringskosten LCC: Als u weet dat er tijdens de planninghorizon investeringen nodig 
zijn en er daarom niet één enkele aankoopprijs kan worden gegeven, moet u de jaarlijkse investerings-

kosten vermelden. Als u deze optie kiest, berekent de formule in de tool de restwaarde/verwijderingskosten 
niet automatisch. Daarom moet u ze zelf toevoegen aan de jaarlijkse investeringskosten (respectievelijk 
in negatieve of positieve waarde). Wij raden ook aan om hier de installatie- en andere initiële kosten bij te 
rekenen.

L.Installatiekosten LCC: Dit geldt voor de hele installatie en hangt niet af van het aantal te installeren 
eenheden.

L.Initiële eenmalige kosten LCC: Dit verwijst naar de eenmalige, niet weerkerende aanvankelijke kosten 
(voor zaken zoals opleiding, communicatie, enz.). Hierin zijn de aankoop- en installatiekosten niet 

begrepen. Deze kosten zijn normaal gezien onafhankelijk van het aantal eenheden en van de levensduur 
van het product. De AD moet in de opdracht vermelden of dit al dan niet nodig is of laat dit over aan de 
inschrijvers.
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Stap 2.3 Werkingkosten

De werkingkosten kunnen als een samengevoegde waarde in het ALGEMEEN werkblad worden inge-
geven of kunnen ook worden gedetailleerd in het specifi eke (WERKING) werkblad, te openen via de 
lichtoranje toets.

Noot: Als u de CO2-emissies wilt berekenen, moet u via het specifi eke (WERKING) werkblad 
gedetailleerde informatie opgeven.

Indien het product op verschillende wijzen kan worden gebruikt, met een verschil in het 
energieverbruik (d.i. verschillende werkingsmodi), moeten deze duidelijk in de opdracht/
omschrijving van de AD worden omschreven zodat de inschrijvers de informatie die zij 
geven in deze zin kunnen aanpassen.

Indien de L de tool moet invullen, kunnen er vooraf in de tool afkortingen in het (WER-
KING) werkblad worden opgenomen voor de verschillende werkingsmodi.

 Bijvoorbeeld, voor straatlichten: maximaal of verminderd vermogen met aanduiding van 
het aantal uren voor de respectieve werkingsmodi. Voor voertuigen: jaarlijks aantal km in 
een stad en op lange-afstandsritten.

 Voor elke werkingsmodi kunnen in de tool ook verschillende brandstoffen worden vermeld, 
die van belang kunnen zijn, b.v. voor voertuigen met een motor voor verschillende brand-
stoffen of voor verwarming of koeling. Ofwel kan men het aan de leveranciers overlaten 
om de verschillende werkingswijzen voor hun oplossing te bepalen, samen met het waar-
schijnlijke gebruikspatroon. In dat geval moet men hen vragen om een verantwoording 
voor hun berekeningen te geven en zo mogelijk bewijsmateriaal bij te voegen.

Op het specifi eke (WERKING) blad kan een leverancier (of de aanbestedende dienst, indien dit vooraf werd 
bepaald) informatie inbrengen voor maximaal vijf verschillende brandstoffen of verschillende werkings-
modi voor het product.
Voor “Energiebron/werkingsmodus 2 tot 5”, krijgt u toegang tot de respectieve rijen door op de + toets aan 
de linkerzijde van het blad te drukken.

Noot: De omschrijving van deze elementen is zo abstract omdat elke oplossing met verschil-
lende energiebronnen kan werken, zoals liters brandstof, kWu voor elektriciteit, enz. en met 
verschillende referentie-eenheden zoals km, uren, enz.
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L.Aantal eenheden energieverbruik per referentieverbruikeenheid: vermeld hoeveel energie het pro-
duct verbruikt met betrekking tot de referentie-eenheid die u boven hebt opgegeven (d.i. energiever-

bruik van 0.142 kWu/uur).

Let erop dat het energieverbruik moet worden gemeten in de energie-eenheid die automatisch voor de 
energiebron wordt gekozen.

L.Gemiddeld aantal referentie-eenheden per jaar: dit wil zeggen, hoeveel werkingsuren, km, enz. of een 
andere opgegeven referentie-eenheid dat het product in die werkingswijze en/of met de opgegeven 

energiebron op één jaar werkt.

Indien het product ook water verbruikt of andere jaarlijkse werkingskosten vereist, kan de L. ook deze informatie 
op dit blad meegeven. In het voorbeeld werd ook informatie gegeven voor de energiewijze “verminderd vermogen”.

Nadat al deze informatie is ingebracht, klikt u op de lichtoranje toets om terug naar het ALGEMEEN werk-
blad te gaan.
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Voor elke energiebron of werkingsmodus moet u het volgende specifi ëren:

L.Energiebron/werkingsmodus 1: Kies uit het meerkeuzemenu van de oranje cellen de respectieve 
energiebron voor deze werkingswijze.

L.Specifi eer de werkingsmodus: Geef een aanduiding, bv. “maximaal vermogen”, “verminderd vermo-
gen”, enz.

AD.Kosten van de energiebron (LCC): De kosten per energie-eenheid (d.i. Euro/kWu). Controleer of 
dit overeenstemt met de energie-eenheid, die automatisch wordt ingebracht nadat de energie-

bron werd gekozen.

AD.Specifi ek infl atierente voor het energietype (LCC): Vooral voor producten met een hoge energie/
waterbehoefte en/of in geval van een lange planninghorizon is het belangrijk om met de infl atie-

rente rekening te houden; u dient de specifi eke prijsstijging voor elektriciteit en andere brandstoffen en voor 
water in te geven (te vinden in uw nationale statistieken). Voor alle andere werkingsmaterialen geldt het alge-
mene infl atierente. Als specifi ek infl atierente voor een bepaald energietype neemt men de gemiddelde cijfers 
(d.i. het gemiddelde voor de laatste vijf of tien jaar) om de cyclische economische effecten te onderdrukken.

L.Referentie-eenheid voor verbruik: d.i. per uur, km, enz



Stap 2.4 Onderhoudskosten

Voor dit deel kunnen de gegevens ook als één globaal cijfer worden vermeld (op het ALGEMEEN werk-
blad), of kunnen ze verder gedetailleerd worden via de koppeling in de lichtoranje toets.

Wanneer de onderhoudskosten op het (ONDERHOUD) blad zijn vermeld, moeten de inschrijvers vol-
gende gegevens verstrekken:

L.Jaarlijks vast tarief voor onderhoud: In ons voorbeeld, 100 EUR per lichtpaal en jaar. Deze parameter 
kan al dan niet de kosten voor de reserveonderdelen omvatten, daarom moet de AD dit in de opdracht 

specifi ëren.

L.Reserveonderdeel 1 (tot 5): Indien de kosten voor reserveonderdelen niet in het jaarlijks vast tarief 
zijn inbegrepen, moet u de bestendigheid van het reserveonderdeel en de prijs ervan vermelden om 

te berekenen hoeveel reserveonderdelen er tijdens de planninghorizon nodig zullen zijn. In ons voorbeeld 
hangt de levensduur van de lampen onder andere af van de tijd dat, en de intensiteit waarmee de installatie 
werkt. Om die informatie te geven, moet de AD aangeven hoeveel uur in totaal de installatie in werking zal 
zijn (dit is ook nodig voor de werkingskosten) en dan kan de L. de levensduur in jaren voor zijn producten 
berekenen. Indien een lamp een levensduur van 8000 uur heeft en de installatie 3500 uur/jaar in werking zal 
zijn, dan bedraagt de levensduur 2.3 jaar. Als de verlichting 3 identieke lampen heeft, moet u de “prijs voor een 
nieuw reserveonderdeel” met 3 vermenigvuldigen.

L.Andere onderhoudskosten per eenheid met betrekking tot het hele product: Als er nog andere on-
derhoudskosten voor het hele product zijn (niet voor de reserveonderdelen), naast de jaarlijkse vaste 

prijs per eenheid.
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Stap 2.5 Jaarlijkse belastingen/vergoedingen of andere jaarlijkse 
kosten

AD.Geef de kosten op van de jaarlijkse belastingen zowel als andere jaarlijkse vergoedingen of subsi-
dies van het product voor de AD. De eerste belastingen zoals de inschrijvingstaks voor voertuigen 

moeten dan weer in de aankoopprijs worden opgenomen. Alle kosten (belastingen en vergoedingen) wor-
den in positieve waarde opgenomen. Subsidies, die de totale kosten van het product verminderen, moeten 
van de totale kosten worden afgetrokken, dus in negatieve waarde.

Stap 2.6 Restwaarde of verwijderingskosten
Aan het einde van de planninghorizon zijn de producten ofwel:

• Buiten dienst en moeten op correcte wijze worden verwijderd, of
• Nog bruikbaar en hebben een waarde.

In het eerste geval kan het product extra kosten meebrengen, die in de LCC-berekeningen moeten worden 
opgenomen.
In het tweede geval moet u beslissen tot verkoop, en zal het product u nog wat geld opbrengen (de rest-
waarde), wat van de LCC-berekening moet worden afgetrokken.

AD.Restwaarde of verwijderingskosten LCC: Maak een schatting van de restwaarde of de verwijde-
ringskosten van het product en breng het in de tool in als respectievelijk een positieve of nega-

tieve waarde. Indien de planninghorizon tweemaal zo lang is of meer dan de levensduur, worden de rest-
waarde/verwijderingskosten in de LCC-berekening opgenomen zo vaak als het product wordt vernieuwd. 
Als er geen kosten of opbrengsten van het product worden afgeleid, laat u deze cellen blanco.
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Stap 2.7 CO2-specifi eke informatie 

L.CO2-emissies gebruiksfase: in de tool kunt u rechtstreeks de CO2-emissies van de gebruiksfase in 
het ALGEMEEN werkblad invullen. Dit kan nodig zijn als u in een duidelijke planningfase bent en al-

leen “doelwaarden” voor vergelijking gebruikt of als u onmiddellijk beschikbare, voorberekende waarden 
vergelijkt (dit geldt ook voor kostenaspecten).

Meestal moet een meer gedifferentieerde specifi catie worden gegeven op basis van actuele informatie over 
het energieverbruik. Volg hiervoor de koppeling in de lichtoranje cel, waarmee u op het (WERKING) blad komt.

L.Geïntegreerde CO2-emissies: Naast de CO2-emissies met betrekking tot het energieverbruik tijdens 
het gebruik, bevatten producten ook geïntegreerde emissies. De meeste CO2-controleschema’s en 

doelen van de overheidsdiensten en andere openbare instellingen verwijzen alleen naar emissies als gevolg 
van energieverbruik in de gebruiksfase. Voor veel producten (vooral voor producten die geen energie gebrui-
ken) kunnen deze emissies van groot belang zijn bij de evaluatie van de globale gevolgen voor het klimaat.

Deze emissies kunnen ook in de tool worden opgenomen (op voorwaarde dat de informatie betrouwbaar 
is) en dan worden zij automatisch bij het globale emissiecijfer opgeteld:

Noot: Als u informatie over de geïntegreerde emissies van producten wilt opnemen, moet 
u er zeker van zijn dat alle gegevens die door de leveranciers worden verstrekt, 
gebaseerd zijn op een deskundige levenscyclusanalyse (LCA). Bij het uitschrijven van 
opdrachten is het belangrijk om zeer duidelijk te specifi ëren of deze informatie al dan 
niet moet worden gegeven, en in dat geval geeft u een duidelijke verwijzing naar zowel 
de methodische bepalingen en de omvang (systeemgrenzen) van de beschouwde 
upstream- en downstreameffecten die u wenst te laten opnemen. Het is aan te raden 
om dit alleen te doen met de hulp van LCA-experten. De complexiteit van een volledige 
LCA kan niet worden verwerkt met de LCC-CO2-tool. Daarom laat deze tool alleen toe om 
vooraf berekende, samengevoegde gegevens over geïntegreerde emissies op te nemen.

 Meer informatie over LCA-gegevens vindt u op: http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/directory.vm
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STAP 3: RESULTATEN

Zodra alle gegevens van de verschillende oplossingen (en zo mogelijk van de huidige situatie) zijn verza-
meld, moet u ze in de tool ingeven. Geef elke offerte een korte naam en een aparte kolom (Product A, Pro-
duct B, Product C,...). Plak dan de informatie die de bedrijven in de overeenstemmende witte cellen hebben 
opgegeven in de overeenstemmende cellen. Zorg ervoor dat u de kolommen steeds achtereenvolgend van 
links naar rechts invult, zonder een kolom vrij te houden.

Nadat alle oplossingen zijn ingebracht, kunt u de eindresultaten zien en de off ertes vergelijken.

De belangrijkste LCC-resultaten – totale kosten per planninghorizon en jaar – worden in lijn 70 en lijn 
71 op het ALGEMEEN werkblad getoond. U kunt meer gedetailleerde en specifi eke resultaten zien (totale 
kosten voor 25 jaar en per eenheid) door op de uitbreidingstoets links op het blad te klikken.

Voor de grafi sche voorstelling van de LCC-resultaten, klikt u op de lichtoranje toets, waarmee u naar het 
LCC_DIAGRAMMEN blad gaat. De belangrijkste gebruikte formules voor de berekening van de LCC-resul-
taten worden weergegeven op het blad LCC_FORMULES.

Om de verschillen echt goed te zien, kunt u echter slechts 5 producten tegelijkertijd vergelijken. Om ze 
te kiezen, moet u ze selecteren door ze te specifi ëren in de oranje cellen.
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De belangrijkste CO2-resultaten worden weergegeven in lijn 109 en 110 van het ALGEMEEN werk-
blad. Een meer gedetailleerd en specifi ek overzicht vindt u door op de uitbreidingstoets links van het blad 
te klikken.

Voor de emissies wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene emissies en emissies afkomstig van 
elektriciteitverbruik. Dit is NIET relevant in het kader van het aanbestedingsproces. Dit onderscheid is van 
belang bij controle en gebruik van de cijfers voor de gemeentelijke CO2-registratie – veel CO2-registratie-
normen maken inderdaad een onderscheid tussen emissies van uw eigen verbranding en emissies die ont-
staan bij de productie van elektriciteit voor uw toevoer. Om deze reden geeft de tool u deze gebruiksklare 
cijfers.

In de diagrammen kunt u de resultaten bekijken na een klik op de lichtoranje toets, waarmee u in het 
CO2-DIAGRAMMEN blad terechtkomt. U vindt nog meer grafi eken als u op de uitbreidingstoets aan de 
linkerzijde van het blad klikt. De belangrijkste formules die gebruikt worden voor de berekening van de 
CO2-resulten vindt u op het blad CO2-FORMULES.

Opgelet! Als de offerte uit verschillende elementen bestaat, kunt u niet de volle-
dige grafi sche voorstelling zien, maar u kunt deze wel zelf samenstellen.
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STAP 4: EVALUATIE VAN DE OFFERTE EN GUNNING VAN  
 DE OPDRACHT

Op het blad OFFERTE-EVALUATIE kunt u met deze tool de verschillende voorgestelde oplossingen vergelijken 
en de economisch voordeligste offerte identificeren. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de LCC en 
de CO2-emissies, die beide werden berekend in het ALGEMEEN werkblad. Volgens de behoeften van uw 
aanbesteding, kunt u er ook bijkomende gunningscriteria aan toevoegen, zoals de kwaliteit van de service, 
esthetische en andere milieucriteria. Dit flexibele blad biedt u zowel de mogelijkheid om de resultaten voor 
gebruik in uw eigen offerte-evaluatiematrices en systemen te exporteren als de resultaten daarvan in deze 
tool te importeren.

Om het werkblad OFFERTE-EVALUATIE te gebruiken, moet u het volgende specifiëren:

• Alle verplichte technische specificaties zijn vervuld (bevestigen met “ja” of “neen”). Opgelet, alle 
offertes die niet voldoen aan de verplichte specificaties worden automatisch door de tool uitgesloten;

• Gunningscriteria (inclusief subcriteria), het maximum aantal punten voor elk criterium en de punten 
die de verschillende offertes voor elk criterium behalen. De voorgestelde standaardformule die 
wordt toegepast om punten voor de gunningscriteria toe te kennen, is een rekenkundige rij tussen 
de laagste offerte en de rest. Deze formule werd nagezien door het Europees Hof van Justitie in 
zijn uitspraak in de zaak ‘Concordia’ (Zaak van 17.9.2002 - C-513/99 - Concordia Bus Finland Oy Ab).

Meer bepaald worden de punten voor de LCC (en de CO2-emissies) criteria gegeven aan de hand van 
volgende formule:
(Laagste kosten (CO2-emissies) van alle producten/kosten (CO2-emissies) voor het specifieke product) 
vermenigvuldigd met 100.

De punten voor alle andere gunningscriteria worden gegeven op basis van volgende formule: (punten voor 
het specifieke product/maximaal aantal punten voor deze categorie) vermenigvuldigd met 100.

De wegingcriteria van elk gunningscriterium zijn bepaald in het deel “Weging van gunningscriteria”. 
Zorg ervoor dat het totaal niet hoger is dan 100%. Gelieve uw specifieke weging volgens de gebruikte 
gunningscriteria en het belang ervan voor de specifieke aanbesteding op te geven.

Als u de LCC en CO2-emissies in aanmerking wilt nemen door een andere methode toe te passen dan met 
de standaard voorgestelde berekening (zie bovenvermelde formules vermenigvuldigd door de toegekende 
wegingsfactor in %), kunt u ook
• De LCC- en/of CO2-waarden kopiëren als een afzonderlijke gunningscategorie
• De LCC- en/of CO2-waarden behandelen als een ander criterium of uw eigen berekeningsmethode 

bepalen. Het werkblad zal dit ondersteunen door alle berekeningsresultaten en de blanco velden weer 
te geven in het deel “Algemene evaluatieresultaten (alternatieve methode)”. U kunt deze velden ook 
gebruiken wanneer de offerte uit verschillende elementen bestaat.

Gelieve te noteren dat alle gunningscriteria aan het voorwerp van opdracht gekoppeld moeten 
worden. Er wordt aanbevolen om specifiek te verwijzen naar de LCC- en CO2-emissiecriteria in 
het voorwerp van de aanbesteding, bijvoorbeeld door sleutelzinnen te gebruiken zoals “rekening 
houdend met de levenscycluskosten” en “verminderde CO2-emissies”. De opname van 
operationele levensduurkosten van het energieverbruik en CO2-emissies als gunningscriteria in het 
aanbestedingsproces is juridisch correct. Wij verwijzen hiervoor naar het geval van de wegvoertuigen, 
geregeld in Richtlijn 2009/33/EG. Er kunnen problemen ontstaan voor de aanbestedende diensten 
bij gebrek aan dergelijke geregelde berekeningsmethoden en financiële beoordelingscriteria zoals in 
Richtlijn 2009/33/EG, aangezien de opname van externe kosten dan juridisch mogelijk is maar de 
aanbestedende dienst kan geconfronteerd worden met problemen in verband met de toepassing. 
Deze LCC-CO2-tool tracht de toepassing van de LCC en CO2-emissies in de gunningsfase van de 
aanbesteding te ondersteunen.

Bijgevolg moet u erop letten dat wanneer u de overheidsopdracht toekent met verwijzing naar 
de LCC-berekeningen, u geen criteria over bijvoorbeeld onderhoud of energieprestatie tweemaal 
evalueert (d.w.z. zowel in de technische specificaties als in de gunningscriteria).

23Deel III Stap-voor-stap handleiding
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➔ Wij hopen dat hiermee alles duidelijk 
is en wensen u een succesvol innovatief 

aanbestedingsproces!

Speciaal op verzoek van de diensten in het Verenigd Koninkrijk biedt de tool ook de mogelijkheid om een 
monetaire waarde te geven aan CO2. In dat geval worden de CO2-kosten opgenomen in de LCC volgens 
bovenvermelde standaardberekeningsmethode.

Door de standaardberekeningsmethode te gebruiken, berekent de tool automatisch de economisch 
voordeligste offerte en licht deze op in het groen.

Handleiding LCC-CO2-tool
Visuele handleiding bij de evaluatietool voor de berekening 
van de levenscycluskosten en CO2 (LCC-CO2-tool)





SMART SPP – innovation through sustainable procurement

“SMART SPP – innovation through sustainable procurement is een project dat drie jaar loopt, van september 2008 tot augustus 2011, en dat 
nieuwe, innovatieve technologieën met lage CO2-emissie en geïntegreerde oplossingen voor de Europese markt promoot.
In dit kader wordt een vroegtijdige marktbetrokkenheid tussen de overheidsaankopers en de leveranciers en ontwikkelaars van nieuwe 
innovatieve producten en diensten in de voorfase van de aanbesteding aangemoedigd.

SMART SPP is een initiatief van de campagne Procura+, onder leiding van ICLEI – Local Governments for Sustainability, en is ontworpen om 
overheidsdiensten over heel Europa te helpen bij de toepassing van duurzaam aanbesteden en hun verwezenlijkingen te helpen promoten. 
Voor meer informatie, zie: www.procuraplus.org
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