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• Welkom

• Achtergrond & Aanleiding

• Focus & Doel
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Introductie



Klimaatenveloppe in getallen 

€300.000.000,-

-49% CO2

-1 Megaton CO2

€5.000.000,-
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Achtergrond & Aanleiding



• Rijkswaterstaat & PIANOo 

• 10 leernetwerken, 100 pilots

– potentiële CO2-impact;

– bijdrage transitie CE.

• Rijkswaterstaat = Coördinator

• Ecofys = Inhoudelijk expert

• Taskforce Schaduwprijzen (Reinier)
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Achtergrond & Aanleiding



• Wrap-up Sessie 1 (Esther)

• Focus Expertnetwerk: CO2(broeikasgassen)

– Andere indicatoren: geen negatieve invloed.

– Taskforce focus: CO2 -> 1 MtCO2 reductie.

– Schaduwprijzen = Interne CO2-beprijzing.

• Doel:

– Scherper: Knelpunten en succesfactoren. 

– Breder: Kleinere projecten/ productgroepen.
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Focus & Doel



Schaduwprijzen
Jeroen van Alphen
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SESSIE 2

ESTHER EGGINK

LONG LAM

4 SEPTEMBER 2018

EXPERTNETWERK SCHADUWPRIJZEN
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SAMEN WERKEN NAAR AANBEVELINGEN VOOR INTERNE CO2-BEPRIJZING IN 

PUBLIEKE INKOOP

Algemeen doel: 

- Verkennen van scherper en breder inzet van schaduwprijzen bij inkoop in de publieke sector

• Bouwen op kennis van GWW en DuboCalc

• Bredere inzet verkennen

Scope bepaald naar aanleiding van sessie 1:

- Broeikasgassen als focus (CO2 en andere broeikasgassen) 

- Geen verkenning van andere milieufactoren

- Van leernetwerk naar expertnetwerk

Doel sessie 2:

- Ophalen van geleerde lessen over de elementen die nodig zijn voor interne CO2-beprijzing in publieke inkoop

Scope van sessie 2:

- Scherpere inzet van interne CO2-beprijzing in huidige toepassingen

- Bredere inzet in kleinere projecten rondom de huidige toepassingen
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AGENDA OM DE BENODIGDE ELEMENTEN VOOR INTERNE CO2-BEPRIJZING IN 

PUBLIEKE INKOOP TE BEPALEN

Agenda

1. Welkom en samenvatting eerste sessie 

2 Elementen voor CO2-beprijzing in inkoop

Koffiepauze (rond 14.45)

3. Presentaties door experts: geleerde lessen vanuit diverse perspectieven 

4. Identificeren van gaten, vragen en verbeterpunten

5. Wrap-up 
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STAPPENSTRUCTUUR INTERNE CO2-BEPRIJZING UIT DE HOW-TO GUIDE 

VOOR BEDRIJVEN OMGEZET VOOR DE NEDERLANDSE CONTEXT

5. Externe factoren

1. Ontwerp 2. Tools 3. Uitvoering 4. Monitoring

0. Draagvlak
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VUL DE BENODIGDE ELEMENTEN VAN EEN INTERN CO2-

BEPRIJZINGSSYSTEEM IN DE PUBLIEKE SECTOR

5. Externe factoren

1. Ontwerp 2. Tools 3. Uitvoering 4. Monitoring

0. Draagvlak
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KOFFIEPAUZE

Agenda

1. Welkom en samenvatting eerste sessie 

2 Elementen voor CO2-beprijzing in inkoop

Koffiepauze

3. Presentaties door experts: geleerde lessen vanuit diverse perspectieven 

4. Identificeren van gaten, vragen en verbeterpunten

5. Wrap-up 



Ruimte onder deze 

hulplijn vrij houden 

voor logo

Schaduwprijzen in DuboCalc

Expert-Leernetwerk Schaduwprijzen 4 september 2018
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Ruimte onder deze 

hulplijn vrij houden 

voor subtitel

Terminologie

• LCA = levenscyclusanalyse

• MKI = milieu kosten indicator

• DuboCalc = Duurzaam Bouwen 

Calculator



Ruimte onder deze 

hulplijn vrij houden 

voor subtitel
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Beprijzing in MKI

Totale schaduwprijs 

(‘milieuschadelast’) in Euro’s

CO2 prijs = 50 euro / ton

CO2 aandeel = meestal 40 - 50 % van totale MKI in spoorprojecten



Ruimte onder deze 

hulplijn vrij houden 

voor subtitel
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Effecten beprijzing

• Bij investeringsbeslissingen / MKBA / alternatievenafweging: 

Effect is nihil: CO2 prijs << totale projectbudget spoorprojecten

• Als gunningscriterium DuboCalc in aanbestedingen:

Effect is nihil indien gunningsvoordeel gelijk is aan CO2 prijs (50 €/ton)

daarom:

Gunningsvoordeel gekoppeld aan percentage van projectbudget (meestal 

10 – 30 %)

 ‘fictieve’ beprijzing ± 10 x hoger !

 aanzienlijke effecten CO2 reductie in kton (± 25 % tov referentie) 



Light aanpak DuboCalc: 
cases betonzuilen en 
asfalt

Gerwin Schweitzer, RWS

CO2 beprijzing
werkt!

4 september 2018
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Aanpak Duurzaam GWW
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Waarom DuboCalc?

• Sturen op klimaatneutrale en circulaire GWW-werken

• Sturen op korte termijn resultaat (projecten) én lange termijn: 
transities in de sector door een continue strategie

• Meetbaar, oplossingsvrij en eerlijk vergelijkbaar
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Life Cycle Analyses

Een MKI-waarde bevat 11 milieu-effecten met elk een schaduwprijs: 
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Welk asfalt is duurzamer? 

A

D

E

C

B

Lage 
temperatuur 

asfalt
50 km

50 km

50 km

Lage 
temperatuur 
asfalt + 50% 

recycling

10 km

100 km

50% 
recycling

Traditioneel 
asfalt 

15% minder 
asfalt



22



23

Asfalt – mogelijke reductiestrategie MKI (bin/base)

MKI A t/m D 
asfalt 
bin/base

2018 2020 2030

2

4

7

Eis: maximale MKI per ton 

BPKV: ambitie MKI

Huidige waarden6

3

1

5
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Bedankt voor jullie aandacht!

RWS geeft interne cursussen DuboCalc waar ook externen van publieke opdrachtgevers welkom 
zijn. Heb je hierin interesse, neem dan contact op. 

Meer info:

• www.dubocalc.nl

• Artikel evaluatie Duurzaam Inkopen (DuboCalc en CO2 PL)

• Fact sheets 8 projecten met Duurzaam Inkopen 

Marjolein.vander.klauw@rws.nl / 06 11 42 41 04

http://www.dubocalc.nl/
https://www.magazinesrijkswaterstaat.nl/zakelijkeninnovatie/2017/01/duurzaam-inkopen-loont?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Rijkswaterstaat+Zakelijk+& Innovatie
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/duurzaam-inkopen/duurzaamheid-bij-contracten-en-aanbestedingen/ervaringen-met-duurzaam-inkopen.aspx
mailto:Marjolein.vander.klauw@rws.nl
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DE LESSEN () BIJ DE BELANGRIJKSTE ELEMENTEN VAN EEN INTERN 

CO2-BEPRIJZINGSSYSTEEM VOOR DE PUBLIEKE SECTOR (1)

• Politiek: NL en EU regelgeving en beleid  rechtszaakbestendig

▪ NL: aanbesteding, bouwbesluit, CO2-prestatieladder, 

prijsregulering

▪ EU: emissiehandel, energie efficiëntie 

• Sociaal: Maatschappelijk draagvlak

• Economie: energieprijs, trends CO2 prijs emissiehandel,

economische omstandigheden, bereidbaarheid ontwikkelen van 

low-carbon producten

• Technologie: nieuwe klimaatinzichten, technische eisen 

aanbesteding, beschikbaarheid alternatieve low-carbon producten

• Draagvlak nodig bij alle lagen van de organisatie

▪ Management / afdelingshoofden 

▪ Afdelingen juridisch, inkoop, financieel,  

▪ Al geïnteresseerd deel van de werkvloer

▪ “niet mijn probleem”  deel van de werkvloer

• De markt en politiek betrekken

 Inzichtelijk maken meerkosten

 Aansluiten bij bestaande werkwijzen

 Goede interne en externe communicatie

 Duidelijkheid over ambitieniveau en doel van het systeem

 Standaarden gebruiken voor eenduidigheid intern & markt

 Informatie en ondersteuning bieden

5. Externe factoren

0. Draagvlak
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DE LESSEN () BIJ DE BELANGRIJKSTE ELEMENTEN VAN EEN INTERN 

CO2-BEPRIJZINGSSYSTEEM VOOR DE PUBLIEKE SECTOR (2)

1. Ontwerp

• Doelstelling en ambitieniveau  CO2 reductie deel van doelstelling

• Hoogte CO2-prijs 

 1:1 meenemen van 50 €/CO2 heeft te weinig effect in GWW

 Prijs zou >>50 €/CO2 moeten zijn voor impact of via het 

inkoopmechanisme een grotere impact hebben

• Inkoopmechanisme / gunningsvoordeel, hoe werkt de CO2-prijs

 Gunningsvoordeel >5% pas de moeite waard voor de markt

 Bij >30% gunningsvoordeel gaat het een grote rol spelen

• Scope & voorwaarden  focus op inkoopcategorieën met hoge 

CO2/€ 

• Afweging t.o.v. andere belangen  score voor klimaat heeft de 

grootste impact in de MKI score in veel GWW

• Verantwoordelijkheden per afdeling

• Resources (FTE’s, €’s kosten voor ontwerp van het systeem, en 

ontwikkeling en beheer van tools)

• Verankering in beleid en inkoopproces

• Mate van standaardisatie

• Ruimte bieden voor innovaties  oplossingsvrije vraag formuleren 

en vrijheid aan de leverancier om de functionele vraag te vervullen

2. Tools

• Rekentool voor de toepassing van CO2-beprijzing. Mogelijk 

geschikte tools die al bestaan zijn:

• Dubocalc  toepasbaarheid van DuboCalc verbreden naar 

andere sectoren is een kans om een snelwerkend systeem te 

hebben 

• Greencalc

• GPR – gebouw

• Database met emissiefactoren voor koppeling met de rekentool. 

Bestaande databases zijn: 

• Nationale milieudatabase

• Internationale databases zoals Simapro/Ecoinvent

• Kosten voor de ontwikkeling en beheer van een geschikte rekentool 

en database

• Trainingsdocumenten  belangrijk om rekenregels in de 

documenten vast te leggen, bijv. wat bij maatschappelijke kosten-

baten analyses gebeurd

• Standaard contractteksten

• Certificaten/meetlatten zoals BREEAM
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DE LESSEN () BIJ DE BELANGRIJKSTE ELEMENTEN VAN EEN INTERN 

CO2-BEPRIJZINGSSYSTEEM VOOR DE PUBLIEKE SECTOR (3)

3. Uitvoering

• Trainen van personeel en afspraken duidelijk maken over hoe CO2-

beprijzing toegepast moet worden  Duidelijkheid geven hierover 

aan de hele organisatie

• Stapsgewijs invoeren

• Experimenteren, evalueren en terugkoppelen naar de ontwerpfase 

 Experimenteer vooral met de CO2-prijs en gunningsvoordeel 

dmv het doorberekenen van meerdere projecten

• Inpassen in bestaande werkprocessen

• Rekening houden met haalbaarheid en complexiteit in kleine vs

grote organisaties 

• Duidelijkheid over de toepassing van CO2-beprijzing in 

contractvoorbereiding, contractbeheersing en verslaglegging

4. Monitoring

• Protocol voor monitoring met duidelijke belegging van 

verantwoordelijkheden 

 Controleren op naleving van toepassing CO2-beprijzing nodig

 Iemand die verantwoordelijk is voor monitoring helpt

• Meetbare KPI’s  monitoring van het effect van CO2-beprijzing op 

de gunning is lastig

• Monitoringstool 

• Bestaand: bijv. CO2-prestatieladder, klimaatmonitor / GRI

• Nieuw: bijv. bewijs voor halen MKI waarden

• Evalueren van de impact van het systeem op de gunningsprijs 

 Duurzaam hoeft niet duurder te zijn

 Aanbieders focussen zich vooral op de ondergrens van de 

MKI voor maximale gunningsvoordeel. Dit kan duiden dat de 

aanbieders innovatieve en significante duurdere opties niet 

overwegen omdat ze al tegen de ondergrens zitten en vooral 

laaghangend fruit is nu gepakt. 

 Experimenteren met het aanscherpen van de MKI eis om 

innovatie aan te jagen

• Rapportage van resultaten en verantwoording
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WRAP-UP

Agenda

1. Welkom en samenvatting eerste sessie 

2 Elementen voor CO2-beprijzing in inkoop

Koffiepauze

3. Presentaties door experts: geleerde lessen vanuit diverse perspectieven 

4. Identificeren van gaten, vragen en verbeterpunten

5. Wrap-up 
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DE SESSIES BOUWEN VOORT OP JULLIE KENNIS OM TOT AANBEVELINGEN INTERNE 

CO2-BEPRIJZING VOOR PUBLIEKE INKOOP TE KOMEN

Sessie 1

• Basis leggen om elkaar te leren kennen

• Kennisbehoeften bepalen

Sessie 2

• Kennis en ervaringen delen

• Gaten bepalen voor scherpere inzet in huidige toepassingen

Sessie 3

• Verkennen bredere inzet in andere productgroepen

• Samen benodigde acties definiëren

Sessie 4

• Concreet maken van acties

• Aanbevelingen voor implementatie

3 juli

4 september

25 september

16 oktober
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CONTACTGEGEVENS

LONG LAM
Managing Consultant

+31 (0)30 662-3021 

long.lam@navigant.com

ESTHER EGGINK
Senior Consultant

+31 30 662 3954 

esther.eggink@navigant.com

navigant.com

http://www.navigant.com/

