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Levenscycluskosten; het maatschappelijk 
meest verantwoorde-gunningscriterium
 – Mr. D.R. Versteeg1

1.  Inleiding

D
it themanummer kent een doelgerichte op-
zet waarbij respectievelijk mogelijkheden 
en verplichtingen worden besproken om 
duurzaam, maatschappelijk verantwoord, 
aan te besteden. Dat maakt een duiding 

van het (hogere) doel - duurzaamheid - relevant, 
temeer omdat duurzaamheid een containerbegrip 
is, dat door gebruikers nogal eens naar eigen goed-
dunken wordt ingevuld.2 Hetzelfde geldt voor be-
grippen in het verlengde hiervan zoals groen, mi-
lieuvriendelijk, klimaatverantwoord en het begrip 
circulariteit dat in deze bijdrage centraal staat. Dat 
vraagt om alertheid. Immers, waar middelen wor-
den besproken om duurzaamheid als doel te be-
reiken - en de verplichting om die middelen toe te 
passen wordt overwogen - mag wel verwacht wor-
den dat het doel concreet en controleerbaar is. Met 
het in deze bijdrage te bespreken middel: gunning 
op levenscycluskosten, wordt het doel automatisch 
concreet. Het gunningscriterium houdt namelijk 
rekening met de kosten van een product in al zijn 
levensfasen, gecombineerd met een kwantificatie 
van de externe milieueffecten. Als gevolg daarvan 
zal het product met de laagste levenscycluskosten 
de aarde het minst belasten bij productie, gebruik, 
hergebruik of verwijdering. Kortom: met dit gun-
ningscriterium wordt bepaald wat het meest circu-
laire product is en daarmee ook het meest duur-
zaam, wat concreet betekent dat het de aarde het 

1 Daan Versteeg is Advocaat bij Rozemond Advocaten in Amsterdam.
2 Bijvoorbeeld als er sprake is van ‘greenwashing’, waarbij entiteiten 
zich als duurzaam, groen of circulair presenteren, op basis van hun 
eigen interpretatie van die begrippen. J. Gruyters en L. Michaux 
merken in dit kader in hun bijdrage in dit nummer op (TBR 2021/19): 
‘Greenwashing is een belangrijke controverse in CSR-debatten: heel wat 
ondernemingen doen zich namelijk steeds meer voor als ‘groener’ of 
‘maatschappelijk verantwoorder’ dan in wezen het geval is. In het kader 
van overheidsopdrachten kan men, zonder overdreven wantrouwen, 
dergelijke listigheden ook van overheden verwachten.’.

minste uitput en ook verder het milieu en/of het 
klimaat het minste belast.3

In principe kan elke overheidsopdracht worden ge-
gund op basis van de laagste levenscycluskosten. 

In deze bijdrage wordt ingegaan op het aanbeste-
den van werken op levenscycluskosten. Dat past 
niet alleen bij de aard van dit tijdschrift; de bouw is 
ook de sector waar ongetwijfeld de meeste milieu-
winst kan worden behaald. Dat neemt niet weg dat 
zeker ook bij leveringen en - in wat minder mate 
- diensten, circulaire inkoop een duurzame gun-
ningsmethodiek is, zo het niet dé meest duurzame.4 

Teneinde te tonen hoe aanbesteden op laagste le-
venscycluskosten een belangrijk middel kan zijn 

om tot meer circulaire werken te komen, wordt in 
paragraaf 2 van deze bijdrage besproken hoe gun-
ningscriteria het doorslaggevende sluitstuk van een 
circulaire aanbesteding kunnen zijn. In paragraaf 3 
wordt het gunningscriterium: ‘laagste kosten op ba-
sis van kosteneffectiviteit, zoals de levenscycluskosten’ 
nader bezien, zoals dat met de aanbestedingsricht-
lijnen van 2014 werd geïntroduceerd en in 2016 in 
Nederland geïmplementeerd.5 De introductie van 
de levenscycluskosten kreeg veel aandacht van res-
pectievelijk de Europese en de Nederlandse wetge-

3 Circulaire producten kunnen onder bepaalde omstandigheden 
leiden tot een grotere aanslag op het milieu en dus (per saldo) minder 
duurzaam zijn. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de focus te veel 
ligt op hergebruik, zonder externe milieueffecten daarbij te betrekken. 
Denk aan het geval dat een aannemer stenen niet wint uit een steen-
groeve maar tweedehands stenen betrekt aan de andere kant van de 
wereld en deze op zeer vervuilende wijze naar Nederland transporteert. 
In deze bijdrage wordt getoond dat dit probleem zich in principe niet 
voordoet bij aanbesteding op levenscycluskosten omdat externe mili-
eueffecten bij het bepalen van de kosten moeten worden meegenomen.
4 Relevante adviesrechtspraak waar in het vervolg van deze bijdrage 
naar wordt verwezen, betreft bijvoorbeeld een casus met betrekking tot 
de inkoop van bedrijfskleding.
5 Artikelen 67 en 68 Richtlijn 2014/24/EU en de artikelen 82 en 83 
Richtlijn 2014/25/EU, gecodificeerd in artikelen 2.114 en 2.115a Aw 
2016 (N.B. met Aw 2016 wordt verwezen naar de Aanbestedingswet 
2012 na wijziging in verband met de implementatie van aanbestedings-
richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU, teneinde een 
onderscheid te maken met de tekst van de oorspronkelijke Aanbeste-
dingswet 2012 van 1 november 2012 die in deze bijdrage wordt geduid 
als Aw 2012).
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ver, zowel in wettelijke bepalingen als in de parle-
mentaire toelichting en behandeling.6

Het begrip levenscycluskosten doet vermoeden 
dat niet-circulaire aanbiedingen tot hogere 

kosten leiden, waarmee dit gunningscriterium in-
schrijvers zou prikkelen zich te onderscheiden op 
circulariteit. In hoeverre dat het geval is, is mede 
afhankelijk van het antwoord op de vraag welke 
kosten onder het begrip levenscycluskosten vallen. 
Die vraag wordt beantwoord in paragraaf 3.7

2.  Gunnen op circulariteit is concurreren op 
circulariteit

De chronologie van de belangrijkste onderdelen 
van een aanbestedingsprocedure kenmerkt zich 

grofweg door het stellen van eisen aan een opdracht 
(de technische specificaties), gevolgd door het uit-
sluiten van bepaalde partijen (door middel van de 
uitsluitingsgronden), het stellen van eisen aan de 
inschrijvers die een aanbieding mogen indienen 
(de geschiktheidseisen), teneinde die aanbiedingen 
te beoordelen aan de hand van de vooraf bekend-
gemaakte criteria (gunningscriteria).8 In al die on-
derdelen van een aanbestedingsprocedure kunnen 
eisen, voorwaarden en/of andere bepalingen gehan-
teerd worden die als middel dienen om tot circu-
laire, meer duurzame, werken te komen.9 Daarbij 
heeft elk middel zo zijn eigen effect, waardoor het 
inzetten van een beperkt aantal middelen in de re-
gel ook een beperkt effect heeft. Zo kan het voor-
schrijven van een bepaalde duurzame werkwijze en 
materialen tot een minimaal duurzaamheidsniveau 
leiden, maar het kan ook - onbedoeld - het aanbie-
den van innovatieve technieken en oplossingen ver-
hinderen als die buiten de kaders van die technische 
specificaties vallen. Dat probleem kan deels worden 
opgelost met marktconsultaties (om letterlijk te on-
derzoeken wat er te koop is) en functionele specifi-
caties (om meer oplossingen toe te laten), maar dan 
nog geldt dat inschrijvers dan niet worden geprik-
keld om de eisen te overtreffen omdat ze daarvoor 
niet worden beloond. De eisen zijn daarmee niet 

6 Zie onder meer de artikelen 67 en 68 Richtlijn 2014/24/EU, 
artikelen 82 en 83 Richtlijn 2014/25/EU en artikelen 2.114 en 2115a 
Aw 2016, alsmede de toelichting bij COM(2011) 896, p. 10, considerans 
Richtlijn 2014/24/EU overwegingen (92), (96) en (97), Kamerstukken II 
2015/16, 34 329, nr. 3, p. 6, 7, 24, 81, 82-83 en Kamerstukken II 2015/16, 
34 329, nr. 6, p. 14 en 22, Handelingen II 2015/16, 62, item 10, p. 3, 
Handelingen II 2015/16, 62, item 12, p. 3-4, 14 en 16.
7 Voor een uitgebreide analyse van de mogelijkheden van gunning 
op levenscycluskosten ten behoeve van het verkrijgen van circulaire 
werken, de (op dat moment) beschikbare berekeningsmethodes, be-
perkende factoren en suggesties voor het vergroten van de toeganke-
lijkheid en toepasbaarheid van deze gunningsmethode, met aandacht 
voor de wisselwerking met andere delen van het aanbestedingsrecht, 
zij verwezen naar D. Versteeg, ‘Levenscycluskosten: De sleutel naar 
circulair werk?’ in R. Koolhoven e.a., Preadviezen: Circulair Bouwen, Den 
Haag: Instituut voor Bouwrecht 2018, p. 113-183.
8 Respectievelijk par. 2.3.3., 2.3.5. en 2.3.8. Aw 2016.
9 Zie in dat kader de bijdragen van J. Meesters en G.J. Huith in dit 
nummer (TBR 2021/17 en TBR 2021/14).

alleen een lat, maar gelijktijdig ook een plafond. Bij 
het hanteren van uitsluitingsgronden van geschikt-
heidseisen kunnen - kort door de bocht gezegd - 
milieuvervuilers worden buitengesloten en meer 
duurzame inschrijvers worden uitgenodigd. Dat is 
echter nog geen garantie dat zij ook de meest circu-
laire aanbieding doen en/of dat de meest circulaire 
aanbieding ook wint. Dat pleit voor het aanvullen 
van deze middelen met circulaire gunningscriteria. 
Immers, wanneer een aanbesteder inschrijvers in 
hun aanbieding kwaliteitspunten laat scoren op cir-
culariteit, ontstaat er (ook) op dat vlak concurren-
tie. Dat pleit voor het gebruik van circulariteit als 
(sub)gunningscriterium. Teneinde te voorkomen 
dat inschrijvers circulariteit - op grond van hun 
inschrijvingsstrategie - links laten liggen, kan het 
gunningscriterium gecombineerd worden met mi-
nimumeisen10 en/of een zwaarder gewicht krijgen.11

Wanneer een aanbesteder een opdracht op basis 
van de beste prijs-kwaliteitverhouding gunt, 

is er voldoende ruimte om circulair bouwen een 
plaats te geven. Niets staat eraan in de weg om 
typisch circulaire aspecten op te nemen als sub-
gunningscriteria. Te denken valt aan verschillende 
aspecten als:

 – duurzame, hergebruikte of herbruikbare grond-
stoffen en (half)fabricaten; 

 – geen of een lage (externe) energiebehoefte;
 – geen of een lage vervuilingsemissie;
 – duurzaam hergebruik van (onderdelen van) het 

werk in het einde van de levensfase.

Sterker nog: het gebruik van zogenoemde duur-
zaamheidscriteria wordt de afgelopen decennia 

uitdrukkelijk toegestaan én aangemoedigd. Een 
greep uit de ontwikkeling van de gunningscriteria 
toont dat onmiskenbaar.

2.1  Ontwikkeling van gunningscriteria ten 
 aanzien van milieu en duurzaamheid

De mogelijkheid om milieu- en/of duurzaam-
heidscriteria te hanteren bij het gunnen van 

overheidsopdrachten is bepaald niet van meet af 
aan vanzelfsprekend geweest. In deze paragraaf 
wordt de ontwikkeling van gunningscriteria in dat 
kader geschetst.

Sinds de eerste Europese aanbestedingsrichtlijn 
van 1971 was er sprake van twee gunningscri-

teria: gunning op laagste prijs en gunning op basis 
van prijs én kwaliteit.12 In het laatste geval zijn sub-

10 Een Aanbesteder kan bijvoorbeeld eisen stellen aan de maximale 
CO2 om vervolgens gunningspunten toe te kennen naarmate inschrij-
vers verder onder dat maximum blijven.
11 Naarmate het gewicht van een gunningscriterium zwaarder wordt, 
loont het minder om dat criterium te verwaarlozen en in te zetten op 
andere criteria zoals de prijs. 
12 Art. 29 lid 1 Richtlijn 1971/71/305/EEG.
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gunningscriteria nodig om de kwaliteit te beoorde-
len. 

In 2002 oordeelde het HvJ EU in het bekende Fin-
se bussen-arrest,13 over de richtlijn voor de aanbe-

steding van diensten uit 199214, dat subgunnings-
criteria niet noodzakelijk van zuiver economische 
aard hoeven te zijn15 en dat milieucriteria (zoals het 
niveau van de stikstofmonoxide-emissies en het ge-
luidsniveau van de bussen) als subgunningscriteria 
mogen worden gebruikt ,16 voor zover deze ver-
band houden met het voorwerp van de opdracht.17

Dit arrest is gecodificeerd in de aanbestedings-
richtlijnen 2004 waarin ‘milieukenmerken’ ex-

pliciet worden genoemd als mogelijk criterium om 
(mede) de economisch meest voordelige inschrij-
ving te bepalen.18

Sinds 2005 geeft de Europese Commissie het 
handboek ‘Groen Kopen’ uit, waarmee de Euro-

pese Commissie overheden wil ondersteunen om 
met succes een milieuvriendelijk aanbestedingsbe-
leid op gang te brengen.19 Daarin wordt een volle-
dig hoofdstuk gewijd aan de wijze waarop milieuge-
richte gunningscriteria kunnen worden toegepast.20

In het zogenoemde Max Havelaar-arrest oordeelde 
het HvJ EU over de wijze waarop (milieu)keur-

merken gehanteerd kunnen worden, alsmede dat 
uitvoeringsvoorwaarden (die gericht kunnen zijn 
op duurzaamheid) ook als gunningscriterium kun-
nen worden gebruikt.21

In de Aanbestedingswet 2013 (Aw 2012) worden 
milieukenmerken ook als mogelijke subgunnings-

criteria genoemd.22 Met de Aw 2012 kwam ook de 
door de Tweede Kamer geïntroduceerde verplich-
ting voor aanbesteders om voortaan in beginsel op 
prijs én kwaliteit te gunnen23, destijds aangeduid als 
economisch meest voordelige inschrijving of kort-
weg EMVI. De initiators, de Kamerleden Ziengs 
en Leegte, lichtten in hun amendement toe dat zij 

13 HvJ EU 17 september 2002, C-513/99 (Concordia Bus Finland).
14 Richtlijn 92/50/EEG d.d. 18 juni 1992 betreffende de coördinatie 
van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor 
dienstverlening.
15 HvJ EU 17 september 2002, C-513/99 (Concordia Bus Finland), ro. 
55.
16 HvJ EU 17 september 2002, C-513/99 (Concordia Bus Finland), ro. 
57 en 64.
17 HvJ EU 17 september 2002, C-513/99 (Concordia Bus Finland), ro. 
59, HvJ EU 4 december 2003, C-448/01 (Wienstrom), ro. 66-68.
18 Art. 53 lid 1 sub a) Richtlijn 2004/18/EG en art. 55 lid 1 sub a) 
Richtlijn 2004/17/EG.
19 Groen kopen! 2005, 2011 en 2016.
20 Groen kopen!, 2005, 2011 en 2016, hoofdstuk 5.
21 HvJ EU 10 mei 2012, C-368/10 (Max Havelaar) ro. 84-92, zie ook 
overweging (97) considerans Richtlijn 2014/24/EU.
22 Art. 2.115 lid 2 sub e. Aw 2012.
23 Art. 2.114 Aw 2012.

daarmee een omslag naar duurzaam en innovatief 
inkopen wilden bewerkstelligen.24

Ook in de aanbestedingsrichtlijnen van 2014 en 
de Aw 2016 keren milieukenmerken terug als 

nader criterium, nu van het gunningscriterium de 
beste prijs-kwaliteitverhouding (de opvolger van 
wat daarvoor als EMVI werd aangeduid). Daarbij 
wordt expliciet ook ‘innovatie kenmerken’ als voor-
beeldcriterium naast milieukenmerken genoemd.25

Daarnaast introduceren de aanbestedingsrichtlij-
nen van 2014 en de Aw 2016 het nieuwe gun-

ningscriterium ‘laagste kosten berekend op basis 
van kosteneffectiviteit, zoals de levenscycluskos-
ten’.26 

Een voorbeeld van een duurzaamheidscriterium 
dat veelvuldig wordt toegepast, is de CO2-pres-

tatieladder. Dit instrument biedt een objectieve 
methode om te bepalen wat de CO2 beperkende 
prestaties van een bedrijf zijn. 27 Via een certificaat 
kan een inschrijver zijn prestaties bewijzen en zo 
een hogere beoordelingsscore behalen. Onder meer 
Rijkswaterstaat en ProRail hanteren de CO2-pres-
tatieladder in de regel bij aanbestedingen op beste 
prijs-kwaliteitverhouding.

Aanbesteders kunnen, onder meer online, instruc-
ties en suggesties vinden voor het gebruik van 

milieukenmerken als gunningscriteria, in meer of 
mindere mate ook gericht op circulair aanbeste-
den.28 Daarmee kan meer nadruk op circulariteit, 
althans duurzaamheid in algemene zin worden ge-
legd, maar dat is geen garantie dat de meest cir-
culaire/duurzame inschrijving de aanbesteding 
wint. Ongelukkige keuzes in aard en weging van de 
gunningscriteria kunnen ertoe leiden dat met het 
gehanteerde middel niet het beoogde doel wordt 
bereikt. Vereist is een uitgelezen balans tussen 
duurzaamheidscriteria, ‘gewone’ subgunningscrite-
ria en de prijscomponent. Het is maar de vraag of 
aanbesteders in staat zijn eigenhandig die balans te 
vinden. Het zal in ieder geval een grote administra-
tieve belasting opleveren.

24 Kamerstukken II 2011/12, 32 440, nr. 25.
25 Art. 67 lid 2 sub a) Richtlijn 2014/24/EU en art. 82 lid 2 sub a) 
Richtlijn 2014/25/EU en art. 2.115 lid 2 sub e. Aw 2016.
26 Art. 67 Richtlijn 2014/24/EU, art. 82 Richtlijn 2014/25/EU en art. 
2.114 lid 2 sub b. Aw 2016.
27 Het feit dat de CO2-prestatieladder met name ziet op de prestaties 
van het bedrijf in het algemeen en niet (alleen) op de uitvoering van de 
opdracht die wordt aanbesteed, doet de vraag rijzen of het criterium 
wel voldoende verband houdt met het voorwerp van de opdracht ex art. 
2.115 lid 2 Aw 2016, zeker gelet op het oordeel van het HvJ EU inzake 
C-448/01 (Wienstrom). Die vraag zal - als niet relevant voor dit artikel - 
verder buiten beschouwing blijven.
28 Zie bijvoorbeeld Mvonederland.nl/circular-procurement-guide, 
Mvonederland.nl/inkoop-en-keten, <https://www.pianoo.nl/nl/
themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen/
mvi-themas/circulair-inkopen> , Bouwend Nederland, Visie Circulaire 
Economie en Groen kopen! 2016, hoofdstuk 5.

https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen/mvi-themas/circulair-inkopen
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen/mvi-themas/circulair-inkopen
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen/mvi-themas/circulair-inkopen
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3.  Levenscycluskosten

3.1  Mogelijke voordelen van levenscycluskosten 
ten opzichte van andere gunningscriteria 

Sinds 1 juli 2016 kunnen aanbesteders in plaats 
van gunning op beste prijs-kwaliteitverhouding 

of laagste prijs, ook kiezen voor gunning op levens-
cycluskosten. Het gunningscriterium levenscyclus-
kosten bevat prima facie alle elementen voor de be-
oordeling van aanbiedingen voor circulaire bouw-
werken, ervan uitgaande dat bij het bepalen van de 
levenscycluskosten ook rekening wordt gehouden 
met de externe milieueffecten.

Ter motivering van deze stelling dient de volgende 
vergelijking tussen de fictieve aanbesteding van 

een gebouw op respectievelijk laagste prijs, laagste 
levenscycluskosten en beste prijs-kwaliteitverhou-
ding.

Wanneer het gebouw wordt aanbesteed op basis 
van de laagste prijs, wint de aanbieder met de 

laagste aanneemsom. Dat is echter geen enkele ga-
rantie dat de aanbesteder, laat staan andere gebrui-
kers en/of het milieu, met deze aanbieding het beste 
af is (zijn). De aannemer kan zijn lage prijs wellicht 
aanbieden omdat:

 – het gebouw van mindere kwaliteit is, waardoor 
de gebruiker veel onderhoudskosten heeft. 

 – het gebouw een hoog energiegebruik heeft, 
waardoor de gebruiker hoge lasten heeft en het 
milieu belast wordt met hogere emissies.

 – er grondstoffen zijn gebruikt die een grote aan-
slag plegen op het milieu, zoals niet-gecertifi-
ceerd hout uit kwetsbare regenwouden.

 – het gebouw bestaat uit onderdelen die niet 
(of alleen tegen hoge kosten) te recyclen zijn, 
waarmee het milieu verder wordt benadeeld en 
de eigenaar/rechthebbende aan het einde van 
de levensduur met hoge verwijderingskosten 
wordt geconfronteerd.

Bij gunning op de laagste prijs staat dan ook niet 
de waarde van een werk centraal, maar uitslui-

tend de vergoeding die de aannemer ervoor krijgt. 
Dat is eigenlijk een merkwaardig beoordelingska-
der. Art. 1.4. lid 2 Aw 2016 verplicht aanbesteders 
immers om bij het aangaan van overeenkomst zo-
veel mogelijk maatschappelijke waarde te leveren 
voor de publieke middelen en niet om aannemers 
een zo laag mogelijke vergoeding te geven. Voor het 
verkrijgen van circulaire werken is de laagste prijs 
dan ook het verkeerde beoordelingskader.

Wordt het gebouw daarentegen aanbesteed op 
basis van de laagste levenscycluskosten (waar-

bij rekening wordt gehouden met alle kosten en mi-
lieueffecten) dan zal de winnende aanbieding een 
gebouw zijn dat de laagste kosten voor aanbesteder 
en gebruikers kent, de meest duurzame oplossing 

met zich brengt en dus de meeste maatschappelijke 
waarde creëert.

De kans is groot dat de aanneemsom van het ge-
bouw hoger is, maar dat wordt ‘terugverdiend’ 

doordat:
 – het gebouw lage onderhoudskosten heeft;
 – nauwelijks energie gebruikt (en wellicht zelfs 

energie oplevert en daarmee geld);
 – het gebouw, althans de onderdelen, aan het ein-

de van de levensduur herbruikbaar zijn waar-
door er sprake is van restwaarde in plaats van 
verwijderingskosten;

 – aanbesteder en gebruiker weten dat de grond-
stoffen van het gebouw afkomstig zijn van her-
gebruik of een zo duurzaam mogelijke produc-
tiemethode. 

Wordt het gebouw aanbesteed op basis van de 
beste prijs-kwaliteitverhouding dan kan de aan-

besteder - bedoeld of onbedoeld - de nadruk meer 
op een lage prijs, lage kosten en/of duurzaamheid 
leggen. Voor zover hij uit is op een circulair bouw-
werk, zal hij een palet aan gunningscriteria moeten 
vaststellen dat zowel leidt tot een aanvaardbare prijs 
voor hem en de eventuele gebruikers, als tot zo min 
mogelijk externe milieueffecten. Dat lijkt het paard 
achter de wagen spannen, omdat de aanbesteder 
dan uiteindelijk via een omweg zal uitkomen bij een 
gunning op basis van levenscycluskosten. 

De opvatting dat circulariteit, innovatie en duur-
zaamheid gestimuleerd kunnen worden door te 

gunnen op levenscycluskosten, wordt breder ge-
dragen. Zie de wijze waarop het gebruik van leven-
scycluskosten wordt aanbevolen in de toelichting 
op het amendement Ziengs en Leegte29:

‘De overheid moet de markt uitdagen om de meest 
optimale oplossingen aan te dragen door ruimte te 
bieden voor innovatie en duurzaamheid. Dus stu-
ren op EMVI waarbij wordt gelet op Total Cost of 
Ownership en de Life Cycle Analysis van producten 
in plaats van op aanschafwaarde of laagste prijs.’

Ook in de literatuur over circulair en duurzaam 
aanbesteden wordt gunning op levenscyclus-

kosten genoemd als potentieel belangrijk middel.30 

29 Kamerstukken II 2011/12, 32 440, nr. 25, p. 2.
30 Zie: M. Andhov, R. Caranta & A. Wiesbrock, The European Union 
law of life-cycle costing, alsmede R. Carvalho, Life-cycle costing in the 
Member States: does the tool meet its goals?, in: M. Andhov, R. Caranta 
en A. Wiesbroeck, cost and EU Public Procurement Law – Life-Cycle 
Costing for Sustainability, Londen: Routledge Publishers, 2020, F. Scho-
tanus & K. Gaaikema, ‘De status van circulair en duurzaam inkopen: 
van best practice naar common practice’, TA 2020/104, W.A. Janssen, 
‘Verplicht maatschappelijk verantwoord aanbesteden. Een eerste 
verkenning van een paradigmaverandering’, TA 2020/3, M.A.B. 
Chao-Duivis, ‘Privaatrechtelijke aspecten van de circulaire economie in 
het bijzonder circulair bouwen (Deel III), Het aanbestedingsrecht’, TBR 
2018/1 en W.B. ten Haaf, ‘Circulair aanbesteden, het opbouwen van een 
nieuwe economie’, TA 2017, 41.
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Hetzelfde geldt voor beleidsplannen, brochures en 
handleidingen in dat kader.31

Of gunning op levenscycluskosten inderdaad de 
omslag naar circulair bouwen kan stimuleren, is 

wel afhankelijk van de vraag welke kosten bij het 
bepalen van de levenscycluskosten worden betrok-
ken en van de wijze waarop de levenscycluskosten 
worden berekend of geraamd.

3.2  Levenscycluskosten ingevolge de 
 aanbestedingswetgeving 

3.2.1  Introductie van levenscycluskosten in de 
aanbestedingsrichtlijnen 2014 en Aw 2016

De levenscycluskosten werden als gunningscrite-
rium geïntroduceerd in de Richtlijn 2014/24/EU 

(de Richtlijn”), de Richtlijn 2014/25/EU (Nutssec-
torenrichtlijn) en vervolgens geïmplementeerd in 
de Aw 2016. 32 Omdat de relevante bepalingen in 
de Richtlijn en de Nutssectorenrichtlijn nagenoeg 
gelijkluidend zijn33, wordt hierna alleen verwezen 
naar de Richtlijn en/of deel 2 Aw 2016.

Art. 2.114 Aw 2016 geeft overzichtelijk weer dat 
een aanbesteder zijn opdracht moet gunnen op 

grond van de economische meeste voordelige in-
schrijving, wat wordt vastgesteld op basis van een 
van de drie hoofdgunningscriteria: beste prijs-kwa-
liteitverhouding, laagste kosten zoals levenscyclus-
kosten en laagste prijs.

‘Artikel 2.114
1. De aanbestedende dienst gunt een overheids-
opdracht op grond van de naar het oordeel van de 
aanbestedende dienst economisch meest voordelige 
inschrijving.
2. De economisch meest voordelige inschrijving 
wordt door de aanbestedende dienst vastgesteld op 
basis van de:
a. beste prijs-kwaliteitverhouding,
b. laagste kosten berekend op basis van kosteneffec-
tiviteit, zoals de levenscycluskosten, bedoeld in arti-
kel 2.115a, of
c. laagste prijs.’

Art. 2.115a Aw 2016 bepaalt vervolgens waar le-
venscycluskosten betrekking op hebben en geeft 

instructies aangaande het opstellen en gebruiken 
van methoden om levenscycluskosten te ramen en/
of te berekenen.

31 Zie bijvoorbeeld Public procurement for a circular economy 2017, 
Groen kopen! 2016, 5.3, Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord 
inkopen overheden 2015, GPP, Green Public Procurement 2012, Clement 
e.a. 2011.
32 Artikelen 67 en 68 Richtlijn 2014/24/EU, artikelen 82 en 83 Richt-
lijn 2014/25/EU en artikelen 2.114 en 2115a Aw 2016.
33 Deel 3 Aw 2016, ‘Speciale-sectoropdrachten’ kent dan ook geen 
bepalingen over gunningscriteria en/of levenscycluskosten, maar bevat 
een verwijzing naar deel 2 van de wet, zie art. 3.74 Aw 2016 en par. 
2.3.8.4

Die introductie van levenscycluskosten betekende 
niet de komst van een compleet nieuw criteri-

um. Levenscycluskosten werden al langer gebruikt 
als subgunningscriterium bij het bepalen van de 
economisch meest voordelige inschrijving.34 Zie 
bijvoorbeeld de hiervoor in 1.3.1. geciteerde toe-
lichting bij het amendement Ziens en Leegte.35 En 
daarnaast ook de memorie van toelichting op de 
Aw 2016 waarbij de Nederlandse wetgever zelfs 
meldt dat er materieel niets verandert maar dat de 
staande praktijk wordt gecodificeerd waarin aanbe-
stedende diensten of speciale-sectorbedrijven bij-
voorbeeld eisen stellen aan de milieubelasting van 
de productiemethode, de mate van recycling van de 
door hen af te nemen leveringen of de arbeidsom-
standigheden van werknemers die worden ingezet 
bij de uitvoering van een opdracht.36

De introductie van levenscycluskosten in 2014 in 
de Richtlijn en vervolgens de Aw 2016 was wel 

vernieuwend in de zin dat de levenscycluskosten 
promoveerde van subgunningscriterium tot een 
van de drie hoofdgunningscriteria (naast laagste 
prijs en beste prijs-kwaliteitverhouding).37 Dat staat 
er niet aan in de weg om levenscycluskosten ook 
nog steeds als subgunningscriterium te hanteren 
om de beste prijs-kwaliteitverhouding te bepalen.38 
Dat is vooralsnog zelfs de enige wijze waarop le-
venscycluskosten thans in de praktijk worden toe-
gepast en dan nog op een zeer bescheiden schaal.39

Wanneer aanbesteders levenscycluskosten als 
subgunningscriterium hanteren, hoeven zij 

de levenscycluskosten niet strikt te hanteren zo-
als deze zijn omschreven in art. 2.115a Aw 2016. 
Het staat aanbesteders in beginsel vrij om zelf de 
subgunningscriteria te bepalen waarmee zij de bes-
te prijs-kwaliteitverhouding bepalen.40 Bovendien 
verwijst de Aw 2016 alleen naar de omschrijving 
van levenscycluskosten in art. 2.115a Aw 2016 
vanuit de mogelijkheid om levenscycluskosten als 
hoofdgunningscriterium te hanteren.41 Dat neemt 
niet weg dat aanbesteders er goed aan doen om art. 
2.115a Aw 2016 zoveel mogelijk in acht te nemen 
als zij levenscycluskosten als subgunningscriterium 

34 In de zin dat het fungeerde als een van de nadere criteria bij het 
vaststellen van de EMVI ex art. 2.115 lid 1 Aw 2012.
35 Kamerstukken II 2011/12, 32 440, nr. 25, p. 2.
36 Kamerstukken II 2015/16, 34 329, nr. 3, p. 6, zie ook overweging 
(95) considerans Richtlijn 2014/24/EU.
37 Andhov, Caranta & Wiesbrock 2020, supra noot nr. 30, p. 24.
38 In de zin dat het fungeert als een van de nadere criteria bij het 
vaststellen van de beste prijs-kwaliteitverhouding ex art. 2.115 lid 1 Aw 
2016, het begrip levenscyclus wordt in dat kader ook expliciet genoemd 
in art. 2.115 lid 3 Aw 2016.
39 F. Schotanus & K. Gaaikema hebben op basis van TenderNed-data 
berekend dat in 2019 levenscycluskosten slechts in 0,04% van alle 
gegunde aanbestedingen is gebruikt bij het gunnen van de opdracht, 
zie Schotanus & Gaaikema 2020, supra noot nr. 30.
40 HvJ EU 20 september 1988, zaak 31/87 (Beentjes), HvJ EU 17 
september 2002, C-513/99 (Concordia Bus Finland) en HvJ EU 19 juni 
2003, C-315/01 (GAT).
41 Zie art. 2.114 lid 2 sub b. Aw 2016.
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hanteren. Het is niet wenselijk als er verschillende 
toepassingsvormen van een wettelijk begrip be-
staan.

De introductie van de levenscycluskosten beperk-
te zich tot de Richtlijn en de Nutssectorenricht-

lijn. De richtlijn voor het plaatsen van concessie-
overeenkomsten kent geen bijzondere bepalingen 
aangaande gunning op levenscycluskosten.42 Dat 
laat het gebruik van levenscycluskosten als gun-
ningscriterium overigens onverlet. De richtlijn voor 
het plaatsen van concessieovereenkomsten en deel 
2a Aw 2016 kennen geen voorgeschreven systema-
tiek van gunningscriteria en geven aanbesteders 
veel vrijheid bij het opstellen en hanteren van gun-
ningscriteria.43

Bij de implementatie van de levenscycluskosten in 
de Aw 2016 kwam voor Nederlandse aanbeste-

ders de verplichting om het gebruik van levenscy-
cluskosten - als uitzonderlijk gunningscriterium - te 
motiveren, net zoals dat bij gunning op laagste prijs 
het geval is.44 Die verplichting is het gevolg van het 
amendement Gesthuizen c.s. in de Tweede Kamer, 
dat is gebaseerd op de misvatting dat gunning op 
levenscycluskosten zou kunnen worden misbruikt 
als middel om - ongemotiveerd - op laagste prijs 
te gunnen.45

3.2.2  De lengte van de levenscyclus

Voor het hanteren van een gunningscriterium als 
levenscycluskosten is vanzelfsprekend van be-

lang wat verstaan moet worden onder het begrip 
levenscyclus. Op basis van een zuiver taalkundige 
interpretatie omvat levenscyclus alle levensstadia 
vanaf de (winning) van de grondstof tot de afvoer 
van het eindproduct, bij voorkeur natuurlijk ten 
behoeve van hergebruik. Populair (en dus in het 
Engels) gezegd: ‘from cradle to cradle’. Immers, 
het onderdeel ‘leven’ refereert aan alle stadia van 
productie en gebruik. Het onderdeel ‘cyclus’ pre-
ludeert al op het hergebruik (de volgende cyclus), 
waarmee in ieder geval de afhandeling aan het ein-
de van het leven ook een te betrekken stadium is

Deze uitleg wordt bevestigd door het bepaalde in 
de wetgeving en parlementaire geschiedenis. Zo 

42 Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 
26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkom-
sten.
43 Art. 41 Richtlijn 2014/23/EU en art. 2a.50 Aw 2016.
44 Art. 2.114 lid 4 Aw2016. Hetzelfde geldt voor artikelen 67 lid 2 en 68 
Richtlijn 2014/24/EU.
45 Kamerstukken II 2015/16, 34 329, nr. 11. Zie voor een analyse van 
de misvatting achter dit amendement en de negatieve gevolgen ervan 
Versteeg 2018, supra noot nr. 7, p. 158-169.

kennen de Richtlijn en de Aw 2016 een brede defi-
nitie van het begrip ‘levenscyclus’46: 

‘20. „levenscyclus”: alle opeenvolgende en/of onder-
ling verbonden stadia, waaronder uit te voeren on-
derzoek en ontwikkeling, productie, handel en han-
delsvoorwaarden, vervoer, gebruik en onderhoud, 
in het bestaan van het product of werk of het ver-
lenen van een dienst, gaande van de verkrijging van 
de grondstof of de opwekking van hulpbronnen tot 
de verwijdering, de opruiming en „end-of-service”- 
fase of de „end-of-utilisation”-fase’
Die brede definitie is ook terug te zien in het specifie-
ke artikel over levenscycluskosten, dat hieronder in 
paragraaf 3.2.3 nog nader wordt beschreven: “kosten 
gedragen door de aanbestedende dienst of andere 
gebruikers, zoals:
i)kosten in verband met de verwerving, 
ii) gebruikskosten, zoals kosten voor verbruik van 
energie en andere hulpbronnen,
iii) onderhoudskosten, 
iv) kosten volgend uit het einde van de levenscyclus, 
zoals inzamelings- en recyclingkosten;”47

Opmerkelijk is het gebruik van het woord ‘zoals’48, 
voorafgaand aan de opsomming van enkele 

typische levensstadia (verwerving, gebruik, on-
derhoud en einde levensduur). Dat toont in ieder 
geval dat de lijst niet limitatief is. In voorkomend 
geval kunnen dus meer levensstadia bij het bepalen 
van de levenscycluskosten worden betrokken. Dat 
komt logisch voor omdat niet elk product dezelfde 
levensstadia kent, waardoor niet alle mogelijke vari-
anten in de wet kunnen worden genoemd. 

De vervolgvraag is of aanbesteders ook verplicht 
zijn alle mogelijke levensstadia bij het bepalen 

van levenscycluskosten te betrekken, dan wel of zij 
kunnen volstaan met een eigen selectie. In het eer-
ste geval wordt er daadwerkelijk een levenscyclusa-
nalyse van de aanbieding gedaan. In het tweede 
geval kunnen aanbesteders ook bewust (in de wet 
genoemde) levensstadia buiten beschouwing laten, 
ook al spelen deze stadia wel een rol bij (de kosten 
van) het werk. De wettekst gelezen in samenhang 
met de parlementaire toelichting, wijst op de eer-
ste uitkomst: aanbesteders dienen zoveel mogelijk 
levensstadia bij de betreffende levenscyclus te be-
trekken. 

Zo begint de zojuist geciteerde definitie van leven-
scyclus met ‘alle […] stadia49’, waaruit volgt dat 

46 Art. 2 sub 20. Richtlijn 2014/24/EU, gecodificeerd in artikel 1 Aw 
2016. Nota bene de bepalingen over levenscycluskosten in de Richtlijn 
2014/24/EU zijn meer uitgebreid (inclusief voorbeelden) dan die in 
de Aw 2016 (dat wordt ook opgemerkt in Chao-Duivis, TBR 2018/1), 
reden waarom dit en het volgende citaat afkomstig zijn uit de Richtlijn 
2014/24/EU.
47 Art. 68 Richtlijn 2014/24/EU, gecodificeerd in art. 2.115a Aw 2016.
48 In zowel art. 68 lid 1 sub a als art. 2.115a lid 1 sub a. Aw 2016.
49 Art. 2 sub 20. Richtlijn 2014/24/EU, art. 1 Aw 2016.
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alle relevante stadia onderdeel zijn van de levenscy-
clus en dus alle bij de levenscycluskosten betrokken 
moeten worden. De parlementaire toelichting van 
de Europese en Nederlandse wetgever bevestigen 
deze uitleg. Zie reeds het voorstel voor de Richtlijn 
in 201150:

‘De levenscyclus dekt alle fasen van het bestaan van 
een product of werk of verrichting van een dienst, 
vanaf de aanschaf van de grondstof of het opwekken 
van de hulpbronnen tot het verwijderen, het oprui-
men of het afwerken ervan.’ (ond. D.V.)

Zie voorts de toelichting op het begrip levenscy-
clus in de memorie van toelichting op de Aw 

201651:

‘levenscyclus Het begrip levenscyclus is van belang 
voor een aantal bepalingen inzake gunningscrite-
ria, met name voor artikel 2.115a. De omschrijving 
spreekt voor zich. De stadia in een levenscyclus lo-
pen uiteen van de verkrijging van grondstof of de 
opwekking van hulpbronnen tot de verwijdering of 
opruiming. De fases daartussen kunnen bijvoorbeeld 
betreffen: uit te voeren onderzoek en ontwikkeling, 
productie, handel en handelsvoorwaarden, vervoer, 
gebruik en onderhoud.’ (ond. D.V.)

Ten slotte zou de mogelijkheid om levensstadia 
te selecteren niet alleen afbreuk doen aan het 

idee van de hele levenscyclus, het bevoordeelt de 
inschrijvers die in de geselecteerde stadia lage kos-
ten aanbieden terwijl hun aanbieding over de gehe-
le levenscyclus gerekend wellicht tot hogere kosten 
leidt. Dat staat haaks op elementaire aanbestedings-
rechtelijke doelstellingen als het creëren van zoveel 
mogelijk maatschappelijke waarde en het verbod op 
favoritisme en willekeur.52

Zo kan bij wijze van voorbeeld een aanbesteder 
die een voorkeur heeft voor elektrische auto’s 

daar eenvoudig bij uitkomen. Deze aanbesteder 
beperkt zich dan tot de gebruiksfase bij het beoor-
delen van de levenscycluskosten. In die fase zijn 
de kosten van een elektrische auto laag. De relatief 
hoge kosten van de productie en de verwijdering 
van de auto worden dan ‘gemakshalve’ buiten be-
schouwing gelaten. Een producent van auto’s met 
zuinige benzinemotoren krijgt dan geen eerlijke 
kans om zich met de elektrische auto te meten.53

Kortom: in overeenstemming met de wettelijke 
bepalingen, de parlementaire geschiedenis en 

50 COM(2011) 896, p. 10.
51 Kamerstukken II 2015/16, 34 329, nr. 3, p. 24.
52 Zie onder meer art. 1.4. lid 2 Aw 2016 en HvJ EU 29 april 2004, 
C-496/99, rov. 111 (Succhi di Frutta).
53 Het voorbeeld is van J. Telgen.

de algemene doelstellingen van het aanbestedings-
recht, dient een aanbesteder alle toepasselijke le-
vensstadia - voor zover redelijkerwijs mogelijk - te 
betrekken bij het bepalen van de levenscycluskos-
ten. De bepaling in de wet zou in dit opzicht nog 
wat duidelijker kunnen zijn. Daarbij verdient het 
logischerwijs de voorkeur om ook de relevante be-
palingen in de Europese Richtlijnen in dit opzicht 
duidelijker te formuleren.54

3.2.3  Welke kosten tellen mee?

Wanneer duidelijk is wat wordt verstaan onder 
de levenscyclus, is de volgende vraag welke 

kosten aanbestedingsrechtelijk aan de levenscyclus 
moeten worden toegerekend. Wil er sprake zijn van 
gunningscriterium dat daadwerkelijk uitnodigt tot 
het doen van circulaire aanbiedingen, dan moeten 
zowel de zuivere kosten van het werk in al zijn fasen, 
als ook de kosten van de externe milieubelasting, 
betrokken worden. Anders zou het goed mogelijk 
zijn om een aanbieding tot te doen met lage kosten 
(zij het voor een werk van hoge kwaliteit), maar met 
een grote aanslag op het milieu. Neem bijvoorbeeld 
niet duurzaam geproduceerd hardhout. Het is rela-
tief goedkoop en kent weinig onderhoud. 

Zowel de zuivere kosten als de milieukosten heb-
ben een eigen plaats gekregen in art. 68 Richtlijn 

en art. 2.115a Aw 2016 in respectievelijk lid 1 sub 
a en lid 1 sub b55: 

“1. Levenscycluskosten hebben voor zover relevant 
betrekking op alle of een deel van de volgende kosten 
gedurende de levenscyclus van een product, dienst 
of werk:
a) kosten gedragen door de aanbestedende dienst of 
andere gebruikers, zoals:
i) kosten in verband met de verwerving, 
ii) gebruikskosten, zoals kosten voor verbruik van 
energie en andere hulpbronnen, 
iii) onderhoudskosten, 
iv) kosten volgend uit het einde van de levenscyclus, 
zoals inzamelings- en recyclingkosten; 
b) kosten toegerekend aan externe milieueffecten, 
die verband houden met het product, de dienst of 
de werken gedurende de levenscyclus, mits hun 
geldwaarde kan worden bepaald en gecontroleerd; 
dergelijke kosten kunnen de kosten van de broeikas-
gasemissies en andere verontreinigende emissies en 
andere kosten voor bestrijding van klimaatverande-
ring omvatten.’ (ond. D.V.) 

54 Het vaststellen van, al dan niet verplicht te hanteren, Europese 
levenscycluskostenberekeningsmethoden is een alternatieve, dan wel 
aanvullende, methode om zoveel mogelijk levensfasen te betrekken bij 
het bepalen van de levenscycluskosten, zoals voorgesteld en nader uit-
gewerkt door J. Gruyters en L. Michaux, in hun bijdrage in dit nummer 
(TBR 2021/19).
55 Art. 68 lid 1 Richtlijn 2014/24/EU, gecodificeerd in art. 2.115a lid 
1 Aw2016. Ook bij deze bepaling geldt dat het artikel in de Richtlijn 
2014/24/EU meer uitgebreid is dan dat in de Aw 2016, reden waarom 
ook hier de geciteerd is.
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Gelet op dit onderscheid worden in het vervolg 
van dit artikel de volgende termen gehanteerd56:

‘A-kosten’, voor de kosten van het werk zelf in al zijn 
levensstadia; en 
‘B-kosten’, voor de kosten van externe milieubelas-
ting in alle levensstadia. 

Relevant is dus het antwoord op de vraag of een 
aanbesteder zowel de A-kosten als de B-kosten 

bij het bepalen van de levenscycluskosten moet be-
trekken of dat hij daarin een keuze mag maken.

Daaraan voorafgaand geldt dat ook de A-kosten 
weer uiteenvallen in twee categorieën: de kosten 

voor de aanbesteder zelf en de kosten voor andere 
gebruikers. Dat leidt dan automatisch tot de vraag 
of de kosten van het werk die niet door de aanbe-
steder worden gedragen, ook bij het bepalen van de 
levenscycluskosten moeten worden betrokken. Im-
mers, het is zeker niet altijd het geval dat alle kosten 
tijdens de gehele levenscyclus voor rekening van de 
aanbesteder komen.

Het artikel over de levenscycluskosten bepaalt ex-
pliciet dat kosten van andere gebruikers dan de 

aanbesteder onderdeel zijn van de levenscycluskos-
ten57:

‘kosten gedragen door de aanbestedende dienst of 
andere gebruikers’.

Hiermee maakt de wetgever al duidelijk dat in 
voorkomend geval ook de kosten die andere ge-

bruikers dragen, bij het bepalen van de levenscy-
cluskosten moeten worden betrokken.

Ook de B-kosten komen niet ten laste van de aan-
besteder zelf, maar zijn een kwantificering van 

de belasting van het milieu gedurende de levenscy-
clus. Zoals reeds opgemerkt moeten zowel de A- als 
B-kosten worden betrokken bij het bepalen van de 
levenscycluskosten, wil er sprake zijn van een circu-
lair gunningscriterium. Dat is ook in overeenstem-
ming met de tekst van art. 2.115a lid 1 Aw 2016, 
dat bepaalt dat zowel de A-kosten als de B-kosten 
onderdeel zijn van de levenscycluskosten58:

‘Artikel 2.115a
1. Levenscycluskosten hebben betrekking op de vol-
gende kosten gedurende de levenscyclus van een 
product, dienst of werk:

56 Het zou een voorstelbare en goede ontwikkeling zijn als hier in de 
toekomst ook nog sociale kosten als een derde categorie aan zouden 
worden toegevoegd (bijvoorbeeld als C-kosten). De Europese wetgever 
preludeert hierop in overweging (96) van de considerans van de Richt-
lijn 2014/24/EU. Zie ook: Versteeg 2018, supra noot nr. 7, p. 155-156.
57 Art. 68 lid 1 sub a) Richtlijn 2014/24/EU, gecodificeerd in art. 
2.115a lid 1 sub a. Aw2016
58 Art. 2.115a Aw lid 1.

a. kosten gedragen door de aanbestedende dienst of 
andere gebruikers, zoals[…];
b. kosten toegerekend aan externe milieueffecten, 
[…].’ (ond. D.V.)

De redactie van de bepaling in art. 68 Richtlijn 
lijkt op het eerste gezicht wellicht minder beslist 

door het gebruik van de zinsnede ‘alle of een deel van 
de volgende kosten’. Dat zou gelezen kunnen worden 
als een keuzemogelijkheid tussen (onderdelen van) 
de A-kosten en B-kosten. Echter, het daaraan voor-
afgaande ‘voor zover relevant’ impliceert eveneens 
dat alle kosten die bij het betreffende werk aan de 
orde zijn, ook betrokken moeten worden bij de het 
bepalen van de levenscycluskosten59:

‘1. Levenscycluskosten hebben voor zover relevant 
betrekking op alle of een deel van de volgende kosten 
gedurende de levenscyclus van een product, dienst 
of werk:
a) kosten gedragen door kosten gedragen door de 
aanbestedende dienst of andere gebruikers, zoals 
[…]
b) kosten toegerekend aan externe milieueffecten, 
[…]’ (Ond. D.V.)

Dat de wetgever inderdaad van aanbesteders ver-
langt dat zij de A-kosten als B-kosten betrekken 

bij het bepalen van de levenscycluskosten, volgt uit 
de totstandkoming van de bepaling60:

Al in de toelichting op het eerste voorstel voor de 
Richtlijn meldt de Europese Commissie:

‘Levenscycluskosten: […] De kosten waarmee re-
kening moet worden gehouden, bevatten niet alleen 
de directe monetaire uitgaven maar ook de externe 
milieukosten indien deze in geld kunnen worden uit-
gedrukt en gecontroleerd.’

Het betrekken van de B-kosten komt ook terug in 
de considerans van de Richtlijn.61

In de toelichting op de Aw 2016 maakt de Neder-
landse wetgever duidelijk dat levenscycluskosten 

per definitie het meewegen van duurzaamheid en 
dus de B-kosten omvat62:

‘Een voorbeeld hiervan is het meewegen van kos-
ten verbonden aan de gehele levenscyclus van een 
product. Aanbestedende diensten en speciale-sec-
torbedrijven kunnen op die manier duurzaamheid 
meewegen in de aanbestedingsprocedure. In dit 
wetsvoorstel wordt verduidelijkt welke kosten als 
levenscycluskosten kunnen worden aangemerkt en 
hoe deze moeten worden berekend.’ (ond. D.V.)

59 Art. 68 lid 1 Richtlijn 2014/24/EU.
60 COM(2011) 896, p. 10.
61 Considerans Richtlijn 2014/24/EU overweging (96).
62 Kamerstukken II 2015/16, 34 329, nr. 3, p. 7.
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Zie ook de artikelsgewijze toelichting op art. 
2.115a lid 1 AW 2016:

‘In het eerste lid van artikel 2.115a wordt verduide-
lijkt dat levenscyclus-kosten kosten zijn die worden 
gedragen door de aanbestedende dienst of andere 
gebruikers van een product, dienst of werk, maar dat 
dit ook kosten kunnen zijn die kunnen worden toege-
rekend aan externe milieueffecten.’

Hoewel de B-kosten dus een logisch element van 
de levenscycluskosten zijn, lijkt het lastiger om 

de omvang van de B-kosten te bepalen. Naar hun 
aard komen B-kosten tamelijk onbegrensd voor 
omdat ze niet kunnen worden bepaald aan de van 
de kosten die aanbesteders en gebruikers dragen. 
Dat geldt temeer omdat ook voor de B-kosten geldt 
dat ze over de hele levenscyclus moeten worden be-
zien. Vanaf het moment van het delven van grond-
stoffen, tot het afvoeren en het verwerken van de 
resten van een werk.

Daar staat tegenover dat art. 2.115a lid 1 sub b 
AW 2016 een tweetal duidelijke grenzen bevat:63 

‘Artikel 2.115a
1. Levenscycluskosten hebben betrekking op […]
b. kosten toegerekend aan externe milieueffecten, 
die verband houden met het product, de dienst of 
het werk gedurende de levenscyclus, mits hun geld-
waarde kan worden bepaald en gecontroleerd.’ (ond. 
D.V.)

Ten eerste geldt als voorwaarde dat het om kos-
ten moet gaan die ‘die verband houden met het 

product, de dienst of het werk’. Dezelfde voorwaar-
de geldt ook voor subgunningscriteria bij beste 
prijs-kwaliteitverhouding en volgt uit inmiddels ge-
codificeerde jurisprudentie van het HvJ EU.64

Ten tweede geldt dat B-kosten alleen onderdeel 
kunnen uitmaken van de levenscycluskosten als 

de geldwaarde ervan kan worden bepaald en ge-
controleerd. Deze voorwaarde spreekt voor zich. 
Wanneer de milieueffecten niet op geld gewaar-
deerd kunnen worden is het binnen een gunnings-
criterium als levenscycluskosten niet mogelijk om 
deze - op synthetische wijze65 - bij de A-kosten op 
te tellen en te beoordelen. Wanneer de geldwaarde 
niet gecontroleerd kan worden, kan ook niet wor-
den getoetst hoe goed de inschrijvingen aan de 
gunningscriteria voldoen en in hoeverre de door de 

63 Hetzelfde geldt voor art. 68 lid 1.
64 Zie HvJ EU 17 september 2002, C-513/99 (Concordia Bus Finland), 
HvJ EU 4 december 2003, C-448/01 (Wienstrom) en art. 67 lid 2 
Richtlijn 2014/24/EU en art. 2.114 lid 2 Aw2016.
65 Zie voor een uitleg van het begrip synthetische wijze D.R. Versteeg, 
JAAN 2016/216 en T.H. Chen, Hoe pas je EMVI toe? Handreiking voor 
inkopers, Den Haag: PIANOo, p. 27-28.

inschrijvers verstrekte informatie en bewijsmidde-
len juist zijn.66

Beide grenzen zijn dus logisch en volgen uit reeds 
bestaande voorwaarden voor gunningscriteria, 

waardoor ze ook niet nieuw zijn. Dat neemt niet 
weg dat beide grenzen wel ruimte laten voor dis-
cussie. 

De vraag in hoeverre bepaalde voorwaarden ver-
band houden met het voorwerp van de opdracht 

is meer dan eens onderwerp van geschil geweest.67 
Dat heeft als voordeel dat aan de jurisprudentie nog 
extra kaders en criteria kunnen worden ontleend.

Er kan ongetwijfeld ook discussie ontstaan over de 
mate waarin de geldwaarde van bepaalde mili-

eueffecten kan worden bepaald en gecontroleerd. 
Daarmee ontstaat het risico dat een aanbesteder die 
bepaalde milieueffecten niet bij de beoordeling wil 
betrekken, zich erachter verschuilt dat die effecten 
niet op geldwaarde bepaald of gecontroleerd kun-
nen worden.

Discussies over de grenzen van B-kosten kunnen 
het beste worden beslecht door middel van het 

vaststellen van algemene (Europese) kostenbereke-
ningsmethoden, zodat onafhankelijke en deskundi-
ge instanties kunnen bepalen welke milieueffecten 
verband houden met de kosten van de opdracht en 
of deze op geld waardeerbaar en controleerbaar 
zijn.68 Het tempo waarmee levenscycluskostenbe-
rekeningsmethodes momenteel door de Europese 
wetgever worden ontwikkeld is echter niet bepaald 
hoog. Hoewel het belang van de - verdere - ontwik-
keling ervan reeds in de considerans van de Richt-
lijn wordt benoemd,69 staat de teller thans op één 
richtlijn en vijf sectorspecifieke tools.70 

Daartegenover staat dat commerciële partijen en 
normaliseringsinstellingen grote stappen maken 

met de ontwikkelingen en verfijning van levenscy-
cluskosten-/levenscyclusanalyse-tools. Wellicht kan 
de Europese wetgever zich beperken tot het stellen 
van kaders waaraan dergelijke methoden moeten 
voldoen en vaststellen van regels over de toepassing 
ervan. De ontwikkeling van levenscycluskostenbe-
rekeningsmethoden die voldoen aan de Europese 
standaarden kan dan een vogelvlucht krijgen. In 
de adviesrechtspraak van de Commissie van Aan-
bestedingsexperts is reeds een aanbeveling gedaan 

66 Zie art. 2.113a Aw 2016.
67 Bekende voorbeelden zijn HvJ EU 17 september 2002, C-513/99 
(Concordia Bus Finland), HvJ EU 4 december 2003, C-448/01 (Wien-
strom), HvJ EU 10 mei 2012, C-368/10 (Max Havelaar) en Hof Den Haag 
29 juni 2010, ECLI: NL: GHSGR: 2010: BN4167.
68 J. Gruyters en L. Michaux analyseren de mogelijkheden daartoe in 
hun bijdrage in dit nummer (TBR 2021/19).
69 Overweging (96) considerans Richtlijn 2014/24/EU.
70 Zie voor een bespreking van deze methoden de bijdrage van J. 
Gruyters en L. Michaux in dit nummer (TBR 2021/19).
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zodat aanbesteders levenscycluskosten op een ob-
jectieve en transparante wijze kunnen toepassen als 
(sub)gunningscriterium.71 Daarmee wordt tevens 
voorkomen dat aanbestedende dienst het bereke-
nen van de levenscycluskosten (en de daarbij te 
hanteren tools) overlaten aan inschrijvers, met een 
grote kans op discussies over de juistheid van de 
uitkomst.72 

Kortom: in overeenstemming met de wettelijke be-
palingen, de parlementaire geschiedenis en de al-

gemene doelstellingen van het aanbestedingsrecht, 
dient een aanbesteder alle kosten die toerekenbaar 
zijn aan het werk, in alle levensstadia, te betrekken 
bij het bepalen van de levenscycluskosten. Dat be-
treft naast de kosten die de aanbesteder zelf draagt, 
ook de kosten die ten laste komen van andere ge-
bruikers, alsmede de kosten die toerekenbaar zijn 
aan externe milieueffecten voor zover die verband 
houden met het werk gedurende de levenscyclus en 
mits hun geldwaarde kan worden bepaald en ge-
controleerd.

4.  Conclusie

Duurzaam en in het bijzonder circulair aanbeste-
den en dus ook bouwen kan gestimuleerd wor-

den door de wijze van aanbesteding. Daarbij heeft 
de inzet van circulaire gunningscriteria (in aanvul-
ling op technische specificaties, uitsluitingsgronden 
en selectiecriteria), als voordeel dat aannemers ge-
prikkeld worden om zich ten opzichte van elkaar 
te onderscheiden op het aanbieden van zo circulair 
mogelijke werken.

Sinds de invoering van de Aw 2016 zijn er drie 
hoofdgunningscriteria voor de gunning van op-

drachten: laagste prijs, beste prijs-kwaliteitverhou-
ding en laagste kosten op basis van kosteneffectivi-
teit, zoals de levenscycluskosten. Voordat de wette-
lijke mogelijkheid werd geboden om opdrachten te 
gunnen op levenscycluskosten als hoofdgunnings-
criterium, werden levenscycluskosten reeds als sub-
gunningscriterium gehanteerd bij gunning op beste 
prijs-kwaliteitverhouding (destijds aangeduid als de 
economisch meest voordelige inschrijving). Ook na 
de invoering van de Aw 2016 is het gebruik van 
levenscycluskosten als subgunningscriterium nog 
mogelijk en wordt het als zodanig ook toegepast. 

De aanbestedingswetgeving bepaalt welke elemen-
ten betrokken moeten worden bij het vaststellen 

van de levenscycluskosten, wanneer het als hoofd-
gunningscriterium wordt gebruikt. Het betreft alle 
kostenaspecten in alle levensstadia van een werk: de 
eigen kosten, de kosten voor andere gebruikers en 

71 CvAE 25 januari 2019, advies 472, rov. 8.
72 Vzgnr. Overijssel 12 februari 2020, JAAN 2020/59, Vzgnr. Mid-
den-Nederland 25 januari 2019, JAAN 2019/61 en CvAE 25 januari 
2019, advies 472.

de kosten van externe milieueffecten (voor zover 
die verband houden met het werk en hun geldwaar-
de kan worden bepaald en gecontroleerd).

Daarbij zij opgemerkt dat de redactie van de wet-
telijke bepalingen over levenscycluskosten niet 

volledig eenduidig is, dankzij het gebruik van woor-
den en begrippen als ‘op alle of een deel van’73,’zo-
als’74, en ‘kunnen op die manier duurzaamheid mee-
wegen’.75 De parlementaire geschiedenis en de al-
gemene doelstellingen van het aanbestedingsrecht 
bevestigen de zojuist genoemde invulling van het 
begrip levenscycluskosten. Het heeft natuurlijk de 
voorkeur als de Europese en nationale wetgeving in 
dit opzicht kan worden verduidelijkt om alle onze-
kerheid weg te nemen.

Wanneer een aanbesteder alle kostenaspecten in 
alle levensstadia van een werk betrekt bij het 

bepalen van de levenscycluskosten van een werk, 
kan hij de werkelijke waarde van het werk - van-
uit een circulair perspectief - beoordelen en als 
uitgangspunt nemen voor de gunning. Dat is de 
kern van het onderscheid tussen gunnen op leven-
scycluskosten en gunnen op de laagste prijs. In het 
laatste geval staat niet de waarde van het werk cen-
traal, maar de vergoeding die de aannemer krijgt. 
Ook bij gunning op beste prijs-kwaliteitverhouding 
wordt in de regel niet de werkelijke waarde van het 
werk bepaald, omdat de subgunningscriteria meest-
al zien op de uitvoeringsfase van het werk. Slechts 
zelden zien subgunningscriteria op de gebruiksfase 
van een werk, laat staan op eindelevenscyclusfase of 
de productie van de bouwstoffen. 

Met gunnen op levenscycluskosten wordt de keu-
ze voor een werk niet langer bepaald aan de 

hand van de kostprijs van één element (de aanne-
mer), maar door middel van de werkelijke maat-
schappelijke kosten van dat werk. Die omslag van 
gunningsperspectief is essentieel om via aanbeste-
ding tot circulaire werken te komen. Gelet op hun 
verplichting om zoveel mogelijk maatschappelijke 
waarde te leveren voor de publieke middelen, zijn 
aanbesteders eigenlijk gehouden om dat perspec-
tief te hanteren. Dat leidt ongetwijfeld tot hogere 
aanneemsommen, maar aanbesteders die daarop 
besparen krijgen de rekening later terug of leggen 
hem neer bij de gebruikers, dan wel verrijken zich-
zelf ten koste van het milieu.

Daarvoor is wel vereist dat er wordt voorzien in 
voldoende levenscycluskostenberekeningsme-

thoden. Bij voorkeur afkomstig van de Europese 
wetgever, al dan niet met behulp van commerciële 
partijen en normalisatie instituten. Zolang er nog 

73 Art. 68 lid 1 Richtlijn 2014/24/EU.
74 Art. 68 lid 1 sub a) Richtlijn 2014/24/EU en art. 2.115a Aw 2016 lid 
a.
75 Kamerstukken II 2015/16, 34 329, nr. 3, p. 7.
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onvoldoende levenscycluskostenberekeningsme-
thoden beschikbaar zijn om (in alle gevallen) de 
laagste levenscycluskosten als hoofdgunningscrite-
rium te hanteren, doen aanbesteders er goed aan 
zich het gunnen op levenscycluskosten eigen te ma-

ken door het als subgunningscriterium te hanteren. 
Daarbij geldt de reeds beschikbare aanbeveling van 
de Commissie van Aanbestedingsexperts als een 
praktische handreiking.76 l

76 CvAE 25 januari 2019, advies 472, ro. 8.




