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Wat zijn Levenscycluskosten?
Er zijn veel verschillende definities van wat Levenscycluskosten (LCC, Life Cycle Costing) zijn en wat ze
omvatten. In grote lijnen kan LCC worden beschreven als een techniek om alle kosten te berekenen
gekoppeld aan een product, dienst, structuur, investering etc. ('product') gedurende een
gedefinieerde levenscyclus1.
LCC maakt het mogelijk 'verborgen' kosten te onthullen (vereenvoudigd weergegeven in
onderstaande afbeelding) en deze in het proces van besluitvorming op te nemen.

Bron: Levenscycluskosten. Handboek voor Technologiemanagement, Fabrycky en Blanchard 1

Afhankelijk van wie de LCC uitvoert en zijn doelstellingen, omvat de berekening kosten gemaakt in
alle fases van een 'product'-levenscyclus zoals2:



Onderzoek, ontwikkeling en ontwerp



Primaire productie



Productie



Gebruik



Verwijdering

1 Gebaseerd op Fabrycky J. en Blanchard BS. Levenscycluskosten. Handboek voor Technologiemanagement.
CRC Press (1998).
2
Huppes G. et al. Levenscycluskosten en het Milieu CML (2004).
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LEVENSCYCLUSKOSTEN (LCC) VS. TOTALE EIGENDOMSKOSTEN (TCO)
TCO is een concept dat lijkt op LCC en soms worden ze door elkaar gebruikt, waarbij de kosten
worden beschouwd die een gekocht artikel of oplossing met zich meebrengt tijdens zijn levensduur.
Vanuit het perspectief van de gebruiker staat het voor 'de directe en indirecte kosten bepaald door de
aankoopbeslissing, die ontstaan tijdens de gehele levenscyclus van een investering, met inbegrip van
verwerving en aankoop, werking en onderhoud evenals uiteindelijk gebruik'3.

De twee kostentypes die in LCC-analyses kunnen worden opgenomen zijn:



Directe kosten, dat wil zeggen die kosten gedekt door een van de actoren in de
'product'-levenscyclus - of het nu de producent, leverancier, eigenaar, ontvanger is etc. (de focus van 'traditionele' LCC); en



Indirecte of Externe kosten, die de uitdrukking zijn in economische termen
(monetarisering) van de effecten van de milieu- en sociale invloeden (externe effecten)
gegenereerd door het 'product' gedurende zijn levenscyclus. Om de externe effecten te
internaliseren, moeten we beoordelen wat die invloeden zijn, hun effecten op de
maatschappij en deze dan omzetten in kosten.

LEVENSCYCLUSKOSTEN (LCC) VS. LEVENSCYCLUSANALYSE (LCA, LIFE CYCLE ANALYSIS)
LCA is een methode om de verbruikte hulpbronnen om een 'product' te produceren en de
gerelateerde milieu- en gezondheidsinvloeden (emissie, verontreiniging, uitputting van
hulpbronnen…) te kwantificeren.
In tegenstelling tot een LCC, worden met een LCA de milieuaspecten en -invloeden tijdens een
'product'-levenscyclus beoordeeld in plaats van de economische invloeden (waarop LCC zich
concentreert). LCA-gegevens kunnen echter noodzakelijk zijn als we de externaliteiten in de LCCanalyse willen opnemen, zoals hierboven genoemd.

3 Geissdörfer K., Gleich R. en Wald A. Te standaardiseren modellen op basis van levenscycli in het strategische
kostenmanagement . Tijdschrift voor bedrijfseconomie, 79. De Universiteit van München (2009).
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Wanneer moet LCC toegepast worden?
De nieuwe EU-richtlijn voor openbare aanbestedingen 2014/24/CE staat duidelijk het gebruik van
LCC toe binnen de openbare aanbestedingsprocedure, in het bijzonder in de gunningsfase, als
instrument om de economisch meest voordelige aanbesteding te selecteren uit een kosteneffectief
perspectief4.
Dat is echter niet het enige moment in een aanbestedingsprocedure waarop het kan worden
toegepast. In feite kan het analyseren van LCC nuttig zijn in verschillende fases5:
IN VOORBEREIDINGSFASE

VOOR DE AANBESTEDING

TIJDENS DE

NA DE AANBESTEDING

AANBESTEDING

Om de LCC van de
huidige situatie te
beoordelen.

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

Om offertes te
vergelijken tijdens de
beoordeling en
gunningsfases (zoals
voorzien in de
Richtlijn).

Om de prestatie van
de geselecteerde
oplossing te
beoordelen in
vergelijking met de
vorige situatie,
andere offertes of de
toegewezen offerte
en om resultaten te
communiceren.

4

Richtlijn 2014/24/EU van het Europese Parlement en de Raad d.d. 26 februari 2014 over openbare
aanbesteding, artikelen 67 en 68.
5
Adell A., Seebach D. en Möller M. Gebruikershandleiding LCC-CO2-tool. Het SMART SPP-consortium, bij ICLEI –
Lokale Overheden voor Duurzaamheid (2011).
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Een van de aanbevelingen van de werkgroep van de Europese Commissie voor Levenscycluskosten
in de Bouw is om LCC in een vroege ontwerpfase uit te voeren, zodat de mogelijkheden om de
kosten van een project te wijzigen het grootst zijn:

Bron: EINDRAPPORT. Europese Commissie - Taakgroep 4: Levenscycluskosten in de Bouw (2003).

Waarmee moet rekening worden gehouden?
Sinds 2009 is met verscheidene studies, bij het toepassen van Groene of Duurzame Openbare
Aanbestedingen op EU- alsmede op internationaal niveau, geprobeerd om te schatten hoe vaak
aanbesteders LCC in hun aanbestedingsprocedures gebruiken. De resultaten in al deze studies tonen
aan dat LCC-methodes bij lange na geen normale praktijk zijn bij aanbestedingen.
Verschillende studies, richtlijnen en algemene publicaties brengen belangrijke punten onder de
aandacht, om rekening mee te houden bij het gebruik van LCC in aanbestedingen. Hieronder vatten
wij de belangrijkste informatie, conclusies en aanbevelingen samen van de "Levenscycluskosten
(LCC): Overzichtsrapport" geproduceerd in dit project en op basis waarvan deze samenvatting tot
stand is gekomen.
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Is onze kennis voldoende om LCC uit te voeren?



Een van de belangrijkste belemmeringen om het gebruik van LCC tot gemeengoed te
maken is het gebrek aan kennis en consensus tussen aanbesteders en andere LCCgerelateerde belanghebbenden.



Daarom moeten alle relevante belanghebbenden capaciteitsversterking ontvangen (van
de financiële afdeling tot aanbesteders en eindbeheerders) om de beginproblemen en
moeilijkheden van LCC te overwinnen en voor de deugdelijke toepassing ervan te zorgen.



Deze training dient regelmatig plaats te vinden om op de hoogte te blijven van
veranderingen wat betreft beschikbare tools, standaardisatie van gegevens, technische
informatie etc.



Netwerkvorming zowel binnen een organisatie als met andere instanties zou ook
bevorderd moeten worden, om te leren van collega's en om belemmeringen,
oplossingen, praktische informatie etc. te bespreken.



Op sommige complexe gebieden (zoals de bouw) hebt u wellicht ondersteuning van
onafhankelijke deskundigen nodig om robuuste en zinvolle resultaten te garanderen.

In hun meest recente richtlijnen wordt door de Oostenrijkse werkgroep voor LCC in de bouw (IG
Levenscyclus Bouw) aanbevolen om LCC-beoordelingen voor bouwplanningsdiensten uit te laten
voeren door onafhankelijke deskundigen aangewezen door de klant, omdat de berekening ervan door
bieders zelf zou kunnen leiden tot gemakkelijk vervalste resultaten, van minder betekenis voor de
klant.
Bron: IG Levenscyclus Bouw. Levenscycluskosten in de aanbesteding Richtsnoer voor de Pakkettoewijzing van
planningsdiensten (2016).

Is LCC relevant voor al mijn aankopen en contracten?



LCC, als management-tool, maakt het mogelijk om alle onkosten die verbonden zijn met
'producten' en zodoende planningsmaatregelen voor een meer kosteneffectief beheer
inzichtelijk te maken en te kennen. De schatting ervan zou daarom een
standaardprocedure moeten zijn vanuit een management- en planning-gezichtspunt.



LCC zou echter tijdens een aanbestedingsproces niet altijd aan te raden of relevant
kunnen zijn, noch in milieu- noch in economische termen. Zodoende is het wenselijk om
het op bepaalde 'product'-categorieën toe te passen, die aanzienlijke kosten met zich
meebrengen in het gebruik, het onderhoud en de 'end-of-life'-verwijdering door het
hoge verbruik van hulpbronnen en materialen en het vereiste beheer van het
geproduceerde afval. Hieronder vallen energieverbruikende 'producten', gebouwen en
infrastructuur.

Zijn er genoeg gegevens beschikbaar om een LCC uit te voeren?
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–

gegevens waarmee de kaderparameters van de berekening worden bepaald
(planningshorizon, kortingspercentage etc.) en

–

gegevens om de verschillende voorgestelde oplossingen te beschrijven vanuit een
LCC-perspectief (verwervingskosten, installatiekosten, verbruik in verschillende
gebruiksmodi, levensduur van het product en zijn onderdelen, kosten
reserveonderdelen, arbeidskosten etc.).



Deugdelijke en vergelijkbare gegevens verkrijgen is vaak moeilijk. Aan de ene kant zijn
sommige van deze gegevens in het bezit van de leveranciers en kan andere informatie,
ook al is deze intern beschikbaar, over verschillende units of afdelingen verspreid zijn.
Verder moeten de gegevens, om te zorgen voor uitwisselbaarheid, zoveel mogelijk op
standaarden gebaseerd zijn, hetgeen vaak niet het geval is gezien het ontbreken van
overeengekomen standaarden voor bepaalde LCC-parameters. Dit geldt nog meer voor
de internalisering van externe effecten.



Er moet daarom voorbereidend werk worden uitgevoerd om de kostenuitsplitsing van
het 'product' vast te stellen, de huidige situatie en het referentiepunt te begrijpen,
aanvaardbare gegevensbronnen te identificeren en de parameters en veronderstellingen
te definiëren die voor de LCC-berekening worden gebruikt, om evenredigheid, kwaliteit
en vergelijkbaarheid van LCC-resultaten te garanderen.

"… het zou redelijker kunnen zijn om bepaalde onnauwkeurigheden in de berekeningen van de
levenscycluskosten te aanvaarden dan helemaal niet te proberen om levenscycluskosten te
beoordelen."
Bron: Lindholm A. en Suomala P. Heden en toekomst van levenscycluskosten: beschouwingen van Finse bedrijven. Het
Finse Journaal van Bedrijfseconomie 2: 282-291 (2005).

Is LCC voldoende om duurzaam inkopen te garanderen?



De ervaring leert dat LCC-efficiënte oplossingen – d.w.z. oplossingen met lage
levenscycluskosten – niet altijd de meest milieuvriendelijke en/of sociaal duurzame zijn6.



LCC-berekeningen hangen enorm af van het regionale en nationale beleidskader en
contextvoorwaarden (nationale inflatie en kortingspercentages; energie- en
waterprijzen; bestaande belastingen, subsidies en stimuleringsmaatregelen;
voorschriften voor afvalverwijdering; etc.). Deze hebben meer invloed op het LCCresultaat dan de duurzaamheidskenmerken van de verschillende oplossingen. Afhankelijk
van deze eerste voorwaarden draagt de LCC bij aan het selecteren van een duurzamer
alternatief of niet, en daarom kan het zijn dat er andere eisen nodig zijn als wij
duurzamere 'producten' willen kopen.

6

Perera O., Morton B. en Perfrement T. Levenscycluskosten in Duurzame Openbare Aanbestedingen: Een
kwestie van Waarde. Een witboek van IISD. Internationaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (IISD) (2009).
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Het opnemen van externe effecten in LCC-berekeningen is niet altijd een garantie voor
de selectie van de economisch meest voordelige offerte, ook niet wat betreft kwaliteitkostenverhouding.



EU-richtlijn 2014/24/CE maakt het mogelijk dat overheidsinstanties in hun LCCberekeningen zowel de kosten opnemen gedragen door de aanbestedingsdienst of
andere gebruikers (zoals de verwervingskosten en kosten voor gebruik, onderhoud en
'end-of-life'-beheer) als de geschatte kosten van de milieu-effecten veroorzaakt door de
invloed van producten, diensten of fabrieken tijdens hun levenscyclus (externe effecten).



Het omzetten van milieu- en sociale kwesties in financiële termen is heel complex en
lastig door factoren als: de nog slechtere beschikbaarheid en betrouwbaarheid van
gegevens, de onzekerheid van effecten van milieu-invloeden, oversimplificatie van
duurzaamheidsproblemen etc.



Verder dienen er verscheidene voorwaarden in acht te worden genomen bij het
internaliseren van externe effecten in aanbestedingen, om niet-discriminatie,
toegankelijkheid en evenredigheid te garanderen, zoals hierboven vermeld.

Voor de herziening van de Richtlijn Schone Voertuigen (Richtlijn 2009/33/EC) overweegt de
Commissie om de monetisatiemethode af te schaffen, aangezien is vastgesteld dat het een van de
meest complexe en incoherente elementen van de regelgeving is, en in plaats daarvan een absolute
definitie te introduceren voor schone voertuigen om verplichte aanbestedingsdoelstellingen te
stellen.
Bron: Brannigan, et al. De evaluatie achteraf van Richtlijn 2009/33/EC over de bevordering van schone en energieefficiënte wegvoertuigen. Eindrapport. Europese Commissie – Directoraat-Generaal voor Mobiliteit en Transport (2015).

De Europese Commissie heeft een LCC-tool gepubliceerd voor verscheidene energieverbruikende
productgroepen. Aanvankelijk was het tool bedoeld om vier milieugerelateerde impactcategorieën te
beoordelen: menselijke gezondheid, ecosysteem, beschikbaarheid hulpbronnen en
klimaatverandering. De eindversie bevat echter alleen de monetisatie voor de categorie
'klimaatverandering', door de lage consensus voor de andere categorieën, en houdt alleen rekening
met de invloeden tijdens de gebruiksfase en niet de productiefase van gedekte productgroepen.
Bron: Studio Fieschi & soci Srl en Scuola Superiore Sant'Anna. LCC-berekeningstool. Technische Specificatie (2016).
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"Levenskostencyclus is voornamelijk een economisch tool en, ook al kan het positieve implicaties
hebben op duurzame aanbestedingen, het is geen wondermiddel. Als zodanig is de toepassing van de
levenskostencyclus-methodologie noodzakelijk maar niet voldoende om duurzame aanbestedingen te
garanderen."
Bron: Toekomstkosten berekenen: waarde-voor-geld zekerstellen door duurzame aanbesteding. Westminster Duurzaam
Businessforum (2008).



Een gemengde benadering van duurzaamheidsclausules samen met LCC-beoordeling is
misschien dichterbij het behalen van 'kosteneffectiviteit' of 'prijs-kwaliteit'-verhouding
bevorderd in de EU-aanbestedingsrichtlijn.

Bron: Ecoinstitut SCCL aangepast door de Universiteit van de Bundeswehr München



7

Ten slotte, als LCC werkelijk wordt gebruikt in een aanbestedingsproces, moeten
aankoopdiensten ervoor zorgen dat er contractprestatieclausules worden vastgesteld,
gekoppeld aan de geschatte kosten en regelmatige controle van daadwerkelijk prestatie
(waarbij sancties en/of bonussen voorzien worden) om verbonden risico's te verlagen en
kosten en beïnvloeding voor toekomstige analyse beter te begrijpen.

Bronnen en andere artikelen
In dit overzicht worden de belangrijke lessen van de "Levenscycluskosten" (LCC) benadrukt:
Overzichtsrapport". Raadpleeg de "Levenskostencyclus (LCC): Overzichtsrapport voor:



gedetailleerde informatie van alle punten die hier naar voren gekomen zijn;



voorbeelden en casestudy's van verschillende Europese overheidsinstanties;

7

Universiteit van de Bundeswehr München. Presentatie voor workshop 4: Financieringsmodellen Hoe emobiliteit op de weg brengen? (2016).
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een lijst met bestaande LCC-tools (voor algemene toepassing en voor specifieke
productgroepen);



verdere verwijzingen, literatuur en bronnen over het onderwerp (artikelen, richtlijnen
etc.).

.
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Over SPP Regions
SPP Regions stimuleert de vorming en uitbreiding van 7 Europese regionale netwerken van
gemeenten die samenwerken op het gebied van duurzame openbare aanbesteding (SPP, sustainable
public procurement) en openbare aanbesteding voor innovatie (PPI, public procurement of
innovation).
De regionale netwerken werken direct samen aan aanbestedingen voor eco-innovatieve oplossingen,
terwijl ze capaciteiten opbouwen en vaardigheden en kennis overdragen via hun SPP- en PPIactiviteiten. Met de 42 tenders binnen het project wordt een primaire energiebesparing gerealiseerd
van 54,3 GWh/jaar en 45 GWh/jaar hernieuwbare energie in gang gezet.

SPP REGIONS-PARTNERS

Dit project heeft financiële middelen ontvangen van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de
Europese Unie krachtens subsidieovereenkomst Nr. 649718. De exclusieve verantwoordelijkheid voor eventuele fouten
of nalatigheden ligt bij de uitgever. De inhoud weerspiegelt niet noodzakelijkerwijze de mening van de Europese
Commissie. De Europese Commissie is ook niet verantwoordelijk voor mogelijk gebruik van de hierin aanwezige
informatie.
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