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Behoeftenbepaling
• De ‘aanbestedende overheden’ … zijn rechtspersonen die
opgericht zijn met het specifieke doel
te voorzien in behoeften van algemeen belang …

• Opdrachten starten met een expliciete of impliciete
behoeftenbepaling: er wordt een nood vastgesteld aan iets.
• De behoeftenbepaling is hoegenaamd niet
gereglementeerd, maar een slechte behoeftenbepaling zal
in de meeste gevallen leiden tot een foute invulling van de
reële behoefte.

• Naast de eerder ‘theoretische’ behoeftenbepaling
is er ook nog een veel meer ‘praktische’,
die … diepgaande implicaties kan hebben
op het vervolg van de opdracht.
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Managementsystemen in theorie
• Het opzetten van een managementsysteem
heeft een grootte impact op het aantal en de aard
van de te kopen leveringen, diensten of werken,
zeker indien dit managementsysteem verband houdt
met duurzame ontwikkeling, zoals …
– Europees Milieumanagement- en Audit Schema (EMAS):
een van de bepalingen in de EMAS-verordening stelt: “De
organisatie moet kunnen aantonen dat de belangrijke
milieuaspecten die verband houden met haar inkoopprocedures,
zijn geïnventariseerd en dat er in het beheersysteem aandacht
wordt besteed aan belangrijke milieueffecten van deze aspecten.
…”
– ISO 26000 - Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid …
onder verschillende kernthema’s (‘Milieu’, ‘Eerlijk Zakendoen’ …)
van de norm wordt aandacht gevraagd voor, wat zo genoemd
wordt, ‘duurzaam inkopen’..”
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Managementsystemen in de praktijk: FPB
Federaal Planbureau beschikt sedert 2002
over het label ‘Ecodynamische onderneming’
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
en sedert 2006, over het EMAS-certificaat.
 een van de resultaten bij het printersysteem:
het aantal aangekochte A4-vellen in de periode 2006-2009
is gedaald met 26%;

Hieruit kan het volgende worden geconcludeerd:
– het invoeren van een milieuzorgsysteem op de werkvloer
inclusief het stellen van doelstellingen (in casu ‘een vermindering
van het papierverbruik’) heeft een grote impact;
– deze impact laat zich niet alleen gelden op het vlak van
papierverbuik, maar heeft ook een invloed op het aantal
en de aard van de benodigde printers.
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Managementsystemen in de praktijk: FAVV
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
(FAVV) beschikt eveneens over een EMAS-certificaat.

 een van de resultaten bij de dienstverplaatsingen:
• meeting en registratie voor 2009 hebben uitgewezen dat het
gemiddeld brandstofverbruik 7,59 l/100km (of 20038 g
CO2/100km) bedroeg;
• Het FAVV streeft ernaar om het aantal kilometers van de
dienstverplaatsingen en het brandstofverbruik van de
dienstwagens tegen eind 2012 met 5% te verminderen t.o.v. 2009;
• hiervoor werden verschillende acties ontwikkeld.

Hieruit kan worden geconcludeerd
• een precieze monitoring en evaluatie is van groot belang om een
managementsysteem (cf. een milieuzorgsysteem) te kunnen bijsturen;
• de organisatie op de werkvloer heeft een bepalende invloed op de
hoeveelheid en de aard van de producten of diensten die moeten worden
aangeschaft.
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Managementsystemen in de praktijk :
FOD ECONOMIE
Zie de bijdrage ‘Eco-printing’
van Dirk Mons

8

Eerste conclusie:
er kunnen reeds heel wat kosten bespaard worden
door op een ernstige wijze een managementsysteem in te voeren
dat duurzame ontwikkeling voor ogen heeft.
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Een definitie (in het Engels)
“The assessment of all costs
associated with the life cycle of a product

that are directly covered by 1 or more actors
in the product life cycle
(supplier, manufacturer, user or consumer, and/or EoL actor),
with the inclusion of externalities

that are anticipated to be internalized
in the decision-relevant future.”

Bron: Hunkeler D. et al. (2008)
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De levenscyclus van een laptop
in België.
Assembly of the laptop

Distribution

Use

80%
Packaging

Production of pre-products

Recycling in
Belgium

Reuse

20%
Recycling in
China

Production of basic materials

Raw material extraction

Bron: Ciroth A. en Franze J. (2011)

12

All costs ?
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All costs ? All externalities ?
Planet

People

Profit/Prosperity

Externaliteiten
(kosten of baten)

Private kosten of baten

Bron: aangepast uit Benoit C. en Mazijn B. (2011)
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Wat is een ‘duurzaam’ product ?

Bron: Ciroth A. en Franze J. (2011)
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De rol van LCC
Bij het publiek
aanbesteden
voor de P&O
winkel.
Reële situatie
op de
werkvloer:
onbekend.

Bedrijven

LCC (als voorwaarde)

Bij het kopen
bij de P&O winkel.
Reële situatie
op de werkvloer: belangrijk.
Relatie met o.a. EMAS (bijv. eco-printing)
en LCA (cf. functionele eenheid).

P
&
0

LCC (als voorwaarde)

Overheden

‘Life Cycle Costing’ (als voorwaarde)

In het geval van een rechtstreeks publieke
aanbesteding.
Reële situatie op de werkvloer: belangrijk.
Relatie met o.a. EMAS (bijv. eco-printing)
en LCA (cf. functionele eenheid).

Bron: Demeulenaere B. en Mazijn B. (2011)
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De prioritaire productgroepen
… of toch niet ?
Prioriteit: ICT, wagens,
(schoonmaakproducten), …

FOD P&O en
elke dienst

Mindere prioriteit, maar
gerelateerd aan andere
producten/systemen: papier,
brandstof, postdienst …
Geen prioriteit:
kantoorbenodigdheden,
(meubels), (software), …

Verantwoordelijk
voor LCC

Regie der
Gebouwen

Prioriteit: binnen- en
buitenverlichting, producten in
hout, ramen, elektriciteit, …

VZW’s en
andere
organisaties

Prioriteit: voeding, …
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Tweede conclusie:
LCC is een krachtig instrument voor overheidsopdrachten,
maar men moet …
•
•

nadenken over de functie die een product kan invullen;
rekening houden met de ‘levenscyclus’ en van daaruit de private kosten
(en baten) gelieerd aan de aankoop, het gebruik en de verwijdering.

Argumenten ten gunste van LCC
(op het internationale niveau geformuleerd):
•
•
•
•
•
•
•

het voorzien van toekomstige kosten (en baten);
het begrijpen van factoren die de – vaak verborgen – kosten beïnvloeden;
een precieze vergelijking tussen de offertes;
het evalueren van de toekomstige budgettaire noden;
het evalueren van de (economische) levensduur van een product;
het verbeteren van de ondersteuning bij het gebruik van het product;
het afwegen van criteria ‘duurzame ontwikkeling’ t.o.v. de kosten.
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LCC en overheidsopdrachten
• Rekening houden met LCC kan bij verschillende fases van een
opdracht:
– Behoeftebepaling
– Prospectie/marktanalyse
– Bepaling van het voorwerp van de opdracht

– Bepaling van selectiecriteria
– Bepaling van gunningscriteria
– Bepaling van technische specificaties, voorwaarden en
uitvoeringsvoorwaarden

• Praktisch voorbeeld: de aankoop van printers

Bron: Demeulenaere B. en Mazijn B. (2011)
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De behoeftebepaling
Er dient vertrokken te worden vanuit de behoeften zoals ze op
een oordeelkundige wijze werden vastgesteld. Reeds van bij de
behoeftebepaling is bij voorkeur duidelijk dat met de
levenscycluskost rekening zal worden gehouden.
Aankoop van printers:
- Persoonlijk/ niet
- Snel/traag

- Kleur/zwart-wit
- Multifunctioneel (scannen, kopiëren enz.) /niet

- Hoge capaciteit/niet
- Planning horizon

- Verwachte, geschatte of noodzakelijke levensduur?
- Waar moeten ze komen?
Bron: Demeulenaere B. en Mazijn B. (2011)
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De marktanalyse
Er dient nagegaan te worden:
- welke mogelijkheden de markt biedt om de behoefte passend in te vullen.

- hoe de concurrentie reëel kan spelen.
- in hoeverre relevante elementen van de levenscycluskost kunnen
gekwantificeerd of gekwalificeerd worden.

De resultaten hiervan zullen ook de te kiezen procedure bepalen.
Aankoop van printers:
- Onderzoek soorten printers en toebehoren
- Mogelijkheden inzake levensduur

- Voor- en nadelen van combinatietoestellen
- Capaciteit, uitvoeringssnelheid en verbruik van de machines
- Kostprijs toner en andere consumables
- Eigendom, huur, huurkoop met of zonder aankoopoptie (met of zonder
onderhoudscontract en met of zonder wisselstukken)
Bron: Demeulenaere B. en Mazijn B. (2011)
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De bepaling van het voorwerp van de opdracht
Het voorwerp van de opdracht dient bepaald te worden er zorg
voor dragend dat er zo mogelijk een reële mededinging ontstaat
die niet onnodig beperkt noch vertekend wordt.

Aankoop van printers:
- Wellicht uitgaan van outputspecificaties:
- Wat moeten de printers kunnen?
- En van wanneer tot wanneer?
- Welke pieken moeten verwerkt kunnen worden?

- Wat moet het onderhoudscontract ondervangen?

Bron: Demeulenaere B. en Mazijn B. (2011)
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De selectiecriteria
Veelal is er eerder een tekort aan inschrijvers dan een teveel.
Het is mogelijk te vragen naar omzetcijfers, referenties, en voor
de technische bekwaamheid naar milieucertificaten zoals EMAS
of gelijkwaardig (ISO 14001) in zoverre de inhoud passend en
draagkrachtig is, groene, sociale of andere referenties, ervaring
met recycleren, researchcapaciteit, dit alles rekening houdend
met het belang van de opdracht.
Aankoop van printers:
- Omzetcijfers

- Bekwame technici
- Dienst na verkoop
- Gecertificeerde referenties voor gelijkaardige opdrachten
- Know how
Bron: Demeulenaere B. en Mazijn B. (2011)
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De gunningscriteria
Gunningscriteria moeten meetbaar, kwantificeerbaar,
productgerelateerd en verifieerbaar te zijn en een economisch
voordeel op te leveren voor de overheid dat specifieker is dan
een algemeen maatschappelijk voordeel, en dermate duidelijk
geformuleerd dat normale inschrijvers ze op dezelfde manier
interpreteren.
Aankoop van printers:
- Prijs, rekening houdend met de relatieve waarde van de verschillende
componenten als consumables en verbruik en in een prijs omzetbare
externaliteiten
- (Kwaliteit) Externaliteiten als er een verband is met het voorwerp van
de opdracht en ze objectief kunnen beoordeeld worden
- (Waarborg, dienst na verkoop, leveringstermijn)

Bron: Demeulenaere B. en Mazijn B. (2011)
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Technische specificaties, voorwaarden en
uitvoeringsvoorwaarden
In zoverre er een band is met het voorwerp van de opdracht
kunnen hier eisen (op straffe van nietigheid) opgelegd worden
rond verpakking, vervoer, einde- opdrachtformaliteiten, gebruik
van materialen, opleidingen, sociale eisen, gebruiksgemak,
specifieke regels, financieringsregels…

Aankoop van printers:
- Capaciteit, snelheid, soort papier en inkt, terugname alle geleverde
goederen op het einde van hun levenscyclus en verwerking tot nieuwe
grondstoffen, gebruiksgemak, energievoorschriften, afmetingen, ...

Bron: Demeulenaere B. en Mazijn B. (2011)
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Gevalstudie – Printers
Resultaten
• Een printer om dezelfde functie te vervullen kan
tot 2x zo duur kan zijn én de totale kostprijs over de
levensduur van 5 jaar 3 tot 8 maal de aankoopprijs kan zijn.
Ook de kost voor de garantie is beduidend verschillend.
• De kost om de printer operationeel te houden is eerder laag,
terwijl het vervangen van de toner behoorlijk wat kost. Het
Merk Z lijkt de goedkoopste oplossing, kort gevolgd door
Merk Y. Er is een groot verschil met Merk V en Merk X.
• Inzake CO2-emissies kan worden vastgesteld dat de zaken
enigszins anders liggen. Het Merk V en het Merk W scoren
het best, terwijl het Merk Z duidelijk aan het staartje hangt.
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