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WELKOM OP DE DERDE BIJEENKOMST VAN HET EXPERTNETWERK
SCHADUWPRIJZEN

Introduceer jezelf met
- Naam
- Organisatie
- Functie
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SAMEN WERKEN NAAR AANBEVELINGEN VOOR INTERNE CO2-BEPRIJZING IN
PUBLIEKE INKOOP
Algemeen doel van dit expertnetwerk:
- verkennen van scherper en breder inzet van schaduwprijzen bij inkoop in de publieke sector
• Bouwen op kennis van GWW en DuboCalc
• Bredere inzet verkennen
In vorige sessies:
 hebben we de betekenis van schaduwprijzen voor inkoop in de publieke sector verkent en de scope bepaald
 hebben we de elementen van schaduwprijzen in kaart gebracht en geleerd van ervaringen uit de GWW sector
Doel van deze derde sessie:
- kennis delen over de mogelijkheden van bredere inzet (uitbreiding) van bestaande tools naar andere productgroepen en
naar kleinere projecten
- verkennen van nieuwe productcategorieën voor het testen van interne CO2-beprijzing
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VUL DE BENODIGDE ELEMENTEN VAN EEN INTERN CO2BEPRIJZINGSSYSTEEM IN DE PUBLIEKE SECTOR
0. Draagvlak in alle lagen van de organisatie, politiek en marktpartijen
1. Ontwerp
met elementen
die de impact
bepalen

2. Tools om de
toepassing te
vergemakkelijken
en draagvlak te
vergroten

3. Uitvoering
is een
dynamisch
proces met
veel testen

4. Monitoring
om te bepalen
of het ontwerp
+ uitvoering de
gestelde
doelstellingen
behaald

5. Externe factoren: politieke, sociale, economische en technologische
4
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AGENDA OM DE BENODIGDE ELEMENTEN VOOR INTERNE CO2-BEPRIJZING IN
PUBLIEKE INKOOP TE BEPALEN

Agenda
1.

Welkom en samenvatting tweede sessie

2

Presentaties door experts: breder gebruik van CO2-beprijzing in inkoop

Koffiepauze (rond 14.45)

8

3.

Input & discussie over mogelijk interessante productcategorieën

4.

Conclusies en wrap-up
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Nationale Milieudatabase (NMD)

Expert Leernetwerk

NMD….waarvoor doen we het ook
alweer?

• Het zichtbaar maken van de milieu impact van
gebouwen, met als doel deze te verlagen door meer
duurzame materialen te gebruiken….

Expert Leernetwerk

Hoe doen we dat?

• Door inzicht te geven in de mate van milieubelasting van
materialen….

Expert Leernetwerk

Hoe bepalen we of iets duurzaam is….
 een rekenmethode: LCA

Expert Leernetwerk

LCA….

Expert Leernetwerk

LCA….11 Milieueffecten…

Expert Leernetwerk

Toetsing Erkend deskundige

Bepalingsmethode
gebaseerd op de
EN 15804 en
EN 15978 plus
voor Nederland
toepasselijke scenario’s
LCA Methodiek
SBK Beheert deze
bepalingsmethode

Validatie 2x per jaar

Onbegrensde database;
SBK beheert NMD;
Producenten leveren
LCA milieudata van
Producten aan
volgens toetsingsprotocol
CAT 1: Producenten;
CAT 2: Branche;
CAT 3: SBK ( niet
gevalideerd)

Data uit NMD wordt volgens
Uniforme Rekenregels in
Private Rekeninstrumenten
(software) geïmplementeerd
en geüpload;
Rekeninstrument berekent de
Milieu Prestatie van het
Gebouw (MPG) of het
GWW werk;

Rijksoverheid bepaalt
Prestatie eis;
Per 01 januari 2018: 1,0
Private eisen /
aanbestedingen

Doelstellingen NMD:
•
•
•
•
•

Landelijke geharmoniseerde bepalingsmethode;
Opslag betrouwbare LCA-milieudata in één centrale database, bij een neutrale
organisatie;
Gereguleerde toepassing in private rekeninstrumenten;
Organisatie van een transparant en controleerbaar stelsel;
Gelijkspeelveld voor alle betrokken partijen;

Expert Leernetwerk

Meervoudige toepassing - De bepalingsmethode met NMD
wordt al ingezet voor:
•

Private prestatiegerichte opdrachtverlening;

•

Duurzaam inkopen van nieuwe kantoorgebouwen;

•

Duurzaam aanbesteden van GWW-werken;

•

Financiële regelingen als MIA/VAMIL;

•

Bepaling van credits bij BREEAM-NL;

•

Bouwbesluit 2012 (vanaf 01 januari 2018 ook grenswaarde);

•

Er is sinds 2012 al veel ervaring opgedaan met het maken van de berekening
MPG’s;

Expert Leernetwerk

Toekomst:
Nederland circulair in 2050

grondstoffenakkoord januari 2017 : 340 partijen getekend…

NMD en bepalingsmethode ontwikkelt
mee!

•

Websites:
•
•

www.bouwkwaliteit.nl
www.milieudatabase.nl

• Whitepaper Duurzaam Gebouwd inzake MPG:
https://www.duurzaamgebouwd.nl/gratis-whitepapers

****EINDE****

Vereniging FSB

Van het Wat naar het Hoe

Het “Hoe”

Contractvorm
Scope
Fase

Het “Hoe”: Contractvorm

Bron: http://synquis.nl/wp-content/uploads/2014/04/contractvormen_schema.png

Het “Hoe” Scope

Organisatie
Project
Kunstwerk
Materiaal
Producteigenschappen

Het “Hoe” Fysieke scope?

Het “Hoe”: Fase in Systems Engineering en Fases in LCA

Beheer/
Onderhoud
Ontwerp

Realisatie

Het “Hoe”: Fase in Systems Engineering en Fases in LCA

SO

Beheer/
Onderhoud
Realisatie

VO
DO

UO
Product stage
A1 – A3 (A4)

Construction stage
(A4) A5

Use stage
B1-B7

End-of-life Stage
C (D)

Product stage
A1 – A3 (A4)

Construction
stage
(A4) A5
Use stage
B1-B7

End-oflife Stage
C (D)

Het “Hoe”

Het “Hoe”

Het HOE

CO2eq uitstoot per levensfase
€3,000,000.00

€2,500,000.00

€2,000,000.00

€1,500,000.00

€1,000,000.00

€500,000.00

€-

Inkoop
€(500,000.00)

Realisatie

Gebruik

Beheer en Onderhoud

Einde*)

Goed:

Liever niet:

- Ken de relatie tussen tijd, energie, materie
en SE.

- Liever geen afwijkende tools (bijvoorbeeld
Dubomat) die niet aansluiten op Europese
normen en of landelijk beleid

- Beschrijf een duidelijke systeem vd scope
- Beschrijf een duidelijke fysieke scope
- Doe per ontwerp/contractstap en 0-meting
- Let goed op de verschillende systemen
- Doe aan Monitoring
- Doe aan Handhaving

- Liever zo min mogelijk functioneel
specificeren in DB(FMO), om de kans van
circulariteit, innovatie en duurzaamheid te
stimuleren
- Liever geen “scope” weg laten, bij
complexe uitvragen. Dit bemoeilijkt de
monitoring en handhaving
- Denk aan balans tussen inzicht en
gewenste resultaat

AANVULLENDE LESSEN VOOR DE INTERNE CO2-BEPRIJZINGSSYSTEEM IN DE
PUBLIEKE SECTOR
0. Draagvlak Vertrouwen in dat de emissiefactoren juist en robuust zijn
1. Ontwerp
-

Gegevens moeten goed
beschikbaar zijn voor
kwantitatief toepassen
interne CO2 beprijzing,
anders is een
kwalitatieve beoordeling
beter

2. Tools
-

Nog geen Nederlandse
centrale database zoals
NMD voor andere
sectoren beschikbaar

3. Uitvoering
-

-

-

Goede organisatie van
opslag en validatie van
emissiefactoren is nodig
Emissiefactoren in de
database laten toetsen
door deskundigen
Bij sommige projecten
zou een lage
gunningsvoordeel al
effectief kunnen zijn

4. Monitoring
-

-

Controle na gunning en
bouw is nodig
Handhaving met
voldoende hoge boetes
Neutrale en
onafhankelijke partij
nodig voor monitoring en
databeheer
DuboCalc wordt maar bij
~1/3 van de GWW
projecten gebruikt

5. Externe factoren
Het interne CO2-beprijzing moet met het gehele systeem moet kloppen, er is een integrale aanpak nodig
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AGENDA OM DE BENODIGDE ELEMENTEN VOOR INTERNE CO2-BEPRIJZING IN
PUBLIEKE INKOOP TE BEPALEN

Agenda
1.

Welkom en samenvatting tweede sessie

2

Presentaties door experts: breder gebruik van CO2-beprijzing in inkoop

Koffiepauze (rond 14.45)
3.

Input & discussie over mogelijk interessante productcategorieën

4.

Conclusies en wrap-up

32 / ©2018 NAVIGANT CONSULTING, INC. ALL RIGHTS RESERVED

Confidential and Proprietary

INTERNE CO2-BEPRIJZING IN INKOOP IS WAAR OVERHEDEN EEN GROTE ROL
KUNNEN SPELEN MET HUN INKOOPKRACHT

Vicieuze cyclus van
commerciële levensvatbaarheid
van CO2-arme producten

Toeleveranciers
Te weinig vraag voor
CO2-arme producten
en materialen

Kopers
Te weinig aanbod van
goedkope CO2-arme
alternatieven

Rol van CO2-beprijzing in inkoop
Creëer bewustzijn
bij toeleveranciers
Breek de
cyclus
met CO2beprijzing

Bepaal risico’s van prijsstijgingen door klimaatbeleid
Evalueer biedingen op
hun klimaatimpact
Steun CO2-arme producten
met financiële prikkels
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NEGEN VERSCHILLENDE OPTIES VOOR INTERNE CO2-BEPRIJZING IN INKOOP (1/3)
1 Risicoanalyse prijsstijgingen
door klimaatbeleid

2

Wegingsfactor voor selectie
van tenders

3

Additioneel prijselement in
de selectie van tenders

1

Bepaal de CO2voetafdruk van
ingekochte
producten

Bepaal met ICP de
kostenweging van
CO2 met andere
milieukosten

Bepaal met ICP de
waarde van CO2 in
aanbestedingen

2

Pas CO2 beleidskostenscenario’s
toe op producten

Reken de CO2
schaduwkosten
uit van de
toeleveranciers

Reken de CO2
schaduwkosten
uit van de
toeleveranciers

Beoordeel blootstelling van
toeleveranciers
voor CO2-kosten

Neem de CO2
schaduwkosten
mee in de score en
bepaal de winnaar

Tel de CO2
schaduwkosten bij
de prijzen op en
bepaal de winnaar

3

+
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+

NEGEN VERSCHILLENDE OPTIES VOOR INTERNE CO2-BEPRIJZING IN INKOOP (2/3)
Financiële ondersteuning
voor CO2-reductieprojecten

4

1

Maak toeleveranciers
bewust financiële
ondersteuning voor
CO2-arme projecten

2

+
3

5

Toeleveranciers laten
wennen aan CO2-beprijzing

6

ICP als selectiecriterium
voor toeleveranciers

Voeg een criterium
toe voor CO2schaduwkosten
moeten berekenen

Stel richtlijnen waar
het ICP systeem van
toeleveranciers aan
moet voldoen

Bepaal het niveau
van financiële
ondersteuning
met ICP

Geef de CO2 prijs
en standaard
emissiefactoren

Ondersteun
toeleveranciers bij
het invoeren van
ICP

Deel de fondsen uit
op basis van
voorgeschreven
regels

Ga in gesprek met
toeleveranciers om
leringen voor het
vervolg te trekken

Selecteer
toeleveranciers op
toepassing van ICP
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NEGEN VERSCHILLENDE OPTIES VOOR INTERNE CO2-BEPRIJZING IN INKOOP (3/3)
Premie voor CO2-arme
producten

7

8

Interne CO2-belasting op
inkoop van afdelingen

9

Emissiehandelssysteem
voor toeleveranciers

1

Stel een
referentiewaarde
vast voor de CO2voetafdruk

Bepaal de interne
kosten op de CO2voetafdruk van
inkoop

Geef elke
toeleverancier een
referentiewaarde
voor hun producten

2

Bepaal de CO2prijs voor extra
betaling CO2arme producten

In de CO2-kosten
per afdeling voor
hun ingekochte
producten

Beloon lage CO2
toeleveranciers met
CO2 credits die ze
kunnen verkopen

Reken de premie
uit die bovenop de
reguliere prijs wordt
betaald

Gebruik de geïnde
fondsen voor CO2arme projecten of
beloningen

Verplicht hoge CO2
toeleveranciers hun
CO2 te reduceren of
CO2 credits te kopen

3

Δ

+
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KOSTENIMPACT, VERANTWOORDELIJKEHEID, INVLOED EN HUIDIGE INITIATIEVEN
ZIJN CRITERIA DIE BELANGRIJK ZIJN VOOR DE SELECTIE VAN PRODUCTGROEPEN
Inkoopcategorie

Energie

Civiele
Dienstvoertuigen

Productgroep met de CO2-kosten als % van
toegevoegde waarde

% bij 100
USD/tCO2e

Steam and hot water supply services
Electricity by coal
Electricity by petroleum and other oil derivatives
Electricity by gas
Natural Gas Liquids
Liquefied Petroleum Gases (LPG)
Gas/Diesel Oil
Motor Gasoline
Biogasoline
Biodiesels
Cement, lime and plaster

201%
185%
125%
97%
18%
76%
41%
38%
11%
10%
54%

Basic iron and steel and of ferro-alloys and first
products thereof
Bricks, tiles and construction products, in baked
clay
GWW / vastgoed Foundry work services
Glass and glass products
Aluminium and aluminium products
Stone
Sand and clay
Other non-metallic mineral products
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Inkoopcategorie

Catering

Kantoorinrichting
25%
Bedrijfskleding
21%
18%
16%
16%
13%
12%
11%

Grondstoffenmanagement en
afvalzorg

Productgroep met de CO2-kosten als % van
toegevoegde waarde

% bij 100
USD/tCO2e

Meat animals nec

37%

Products of meat cattle

33%

Wheat

19%

Paddy rice

18%

Animal products nec

16%

Cereal grains nec

13%

Dairy products

12%

Processed rice

11%

Products of forestry, logging and related services

26%

Rubber and plastic products

15%

Wool, silk-worm cocoons

26%

Food waste to waste water treatment

18%

Sewage sludge to biogas treatment

14%

Paper waste to recycling

14%

Paper and wood to composting

12%

Paper waste to biogas treatment

12%
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EEN SWOT KAN INZICHTEN GEVEN OVER DE INTERNE EN EXTERNE ASPECTEN
PER PRODUCTCATEGORIE VOOR MOGELIJKHEDEN MET INTERNE CO2-BEPRIJZING
Sterke aspecten voor ICP inherent aan de productcategorie

Zwakke aspecten voor ICP inherent aan de productcategorie

Voorbeeld voor bedrijfsvoertuigen:
• Homogene product categorieën (personenauto’s) en homogeen
energiegebruik (benzine/diesel/gas/elektriciteit)
• Energiegebruik/efficiëntie goed meetbaar, dus makkelijk
vergelijkbaar
• Hoge CO2 factor in het energiegebruik
• Veel controle/invloed op de keuze voor de energiebron
• Hoge kwaliteit data/emissiefactoren beschikbaar

Voorbeeld voor bedrijfsvoertuigen:
• Persoonlijke voorkeur voor een auto speelt belangrijke rol in keuze
• Lastig om andere overwegingen zoals bereikbaarheid van
verschillende manieren van transport met elkaar te vergelijken (OV
vs. auto)
• Weinig invloed op bedrijfsvoering van toeleveranciers
• Rijgedrag beïnvloed CO2-uitstoot meer dan keuze auto

(Externe) kansen voor ICP implementatie bij de productcategorie

Bedreigingen voor ICP implementatie bij de productcategorie

Voorbeeld voor bedrijfsvoertuigen:
• Persoonlijke voorkeur voor een auto speelt belangrijke rol in keuze
• De elektriciteitssector wordt snel groener
• Bewustzijn creëren met CO2-beprijzing op werktransport kan voor
neveneffect zorgen bij werknemers privé
• Groener rijden is gekoppeld aan verbetering andere milieuaspecten
zoals fijnstof en geluid

Voorbeeld voor bedrijfsvoertuigen:
•
Fluctuerende prijzen door fluctuerende brandstofkosten
•
Ander beleid dat conflicteert met ICP
•
Geen bereidheid inkopers om ICP te implementeren
•
Weinig keuze CO2-arme voertuigen
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VORM GROEPJES PER PRODUCTCATEGORIE

• De aanwezige productcategorie managers vormen om zich heen een groepje: Energie-inkoop en Catering;
Zorg dat in elk groepje ten minste 1 iemand met kennis over schaduwprijzen komt
• Vul samen de SWOT in voor jullie productcategorie en gebruik hiervoor het overzicht van elementen (20 min.)
• Pas jullie SWOT aan op basis van de presentaties van anderen

Sterke aspecten voor ICP inherent aan de productcategorie

Zwakke aspecten voor ICP inherent aan de productcategorie

(Externe) kansen voor ICP implementatie bij de productcategorie

Bedreigingen voor ICP implementatie bij de productcategorie
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SWOT VOOR TOEPASSING VAN INTERNE CO2-BEPRIJZING IN ENERGIE (WARMTE
EN GAS)
Sterke aspecten voor ICP inherent aan Energie (Warmte en Gas)
• Emissiefactoren onomstreden
• Goed meetbaar voor grootverbruikers / centrale meters
• Energie beslaat een groot deel van emissieprofiel van de overheid
• Overheid heeft een relatieve grote invloed op de groene
energiemarkt

Zwakke aspecten voor ICP inherent aan Energie (Warmte en Gas)
• Slecht meetbaar voor kleinverbruikers / kleine decentrale meters
• Hele hoge prijs nodig om breakthrough technologie met CO2beprijzing te stimuleren
• Invloed op de broeikasgasuitstoot zit vooral in het gebruik, invloed
van inkoop is zeer beperkt

(Externe) kansen voor ICP implementatie bij Energie (Warmte en
Gas)
• Nog geen interne CO2-prijs
• Instrument om leveranciers te vergelijken met een
gemeenschappelijke indicator (Euro’s)
• Manier om bij aanbestedingen de broeikasgasemissies bij de
productie van gas, en dan vooral groen gas te vergelijken

Bedreigingen voor ICP implementatie bij Energie (Warmte en
Gas)
•
Voorschriften van het Rijk om energie volledig groen in te kopen,
wat interne CO2-beprijzing overbodig maakt
•
Keuzes voor energieleveranciers en energiebronnen zijn beperkt
•
Prijs voor groene energie kan flink omhoog gaan als de vraag
naar groen toeneemt, waardoor een nog hogere CO2-prijs nodig is
•
Politieke onzekerheid door verandering prioriteiten
•
Verandering in subsidies zal impact CO2-beprijzing veranderen
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SWOT VOOR TOEPASSING VAN INTERNE CO2-BEPRIJZING IN CATERING
(RESTAURANT)
Sterke aspecten voor ICP inherent aan Catering (Restaurant)
• Inzicht in ingrediënten die worden gebruikt
• Kennispartners (RIVM) kunnen helpen bij inzichten
• Massa (650 locaties)
• CO2-reductie past bij de ambities
• Draagvlak wordt systematisch vergroot

Zwakke aspecten voor ICP inherent aan Catering (Restaurant)
• Geen inzichten in CO2 van ingrediënt
• Gebrek aan draagvlak bij klanten

(Externe) kansen voor ICP implementatie bij Catering (Restaurant)
• Door de interne CO2-prijs door te berekenen aan de klant kan je
sturen op gedrag
• Verfijning van LCA berekening
• Vergroting massa onder lagere overheden
• Bewustzijn bij klanten vergroten

Bedreigingen voor ICP implementatie bij Catering (Restaurant)
•
Afhankelijk van producten van de groothandel, keuze voor lage
CO2 producten is beperkt
•
Geen beschikbare methodiek om CO2 van ingrediënten goed te
bepalen
•
Weinig transparantie in de keten
•
Vleeslobby
•
Politieke onzekerheid
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AGENDA OM DE BENODIGDE ELEMENTEN VOOR INTERNE CO2-BEPRIJZING IN
PUBLIEKE INKOOP TE BEPALEN

Agenda
1.

Welkom en samenvatting tweede sessie

2

Presentaties door experts: breder gebruik van CO2-beprijzing in inkoop

Koffiepauze (rond 14.45)
3.

Input & discussie over mogelijk interessante productcategorieën

4.

Conclusies en wrap-up
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CONCLUSIES
• Hoe kan wat er nu op interne CO2-beprijzing is breder
worden ingezet, op basis van de presentaties?
• Op basis van de SWOTs, wat zijn de belangrijkste
hiaten in kennis en tools om interne CO2-beprijzing
breder in te zetten?
• Is er meer onderzoek nodig naar geschikte
productcategorieën of kunnen we al een focus bepalen
qua productcategorieën voor vervolgstappen?
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DE SESSIES BOUWEN VOORT OP JULLIE KENNIS OM TOT AANBEVELINGEN INTERNE
CO2-BEPRIJZING VOOR PUBLIEKE INKOOP TE KOMEN

3 juli

4 september

25 september

16 oktober

• Basis leggen om elkaar te leren kennen
Sessie 1 • Kennisbehoeften bepalen
• Kennis en ervaringen delen
Sessie 2 • Gaten bepalen voor scherpere inzet in huidige toepassingen
• Kennis en ervaringen delen
Sessie 3 • Verkennen bredere inzet in andere productgroepen
• Concreet maken van kennisgaten
Sessie 4 • Aanbevelingen voor vervolgstappen en implementatie
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CONTACTGEGEVENS
LONG LAM

ESTHER EGGINK

Managing Consultant
+31 (0)30 662-3021
long.lam@navigant.com

Senior Consultant
+31 30 662 3954
esther.eggink@navigant.com
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