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PRESENTATIE VAN DE SPREKER 

 

Rob TREITURE is senior adviseur LCC/LCM en kostendeskundige binnen 

Rijkswaterstaat (uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat in Nederland). In deze hoedanigheid is hij de afgelopen 15 jaar als adviseur 

nauw betrokken geweest bij een groot aantal projecten. De laatste 2½ jaar is hij trekker 

van LCC binnen RWS. 

Zijn presentatie zal gaan over de toepassing van LCC bij publieke aanbestedingen van 

infrastructuur in Nederland aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden, hoe en waarom 

het is gegaan, welke problemen men ontmoette en wat men er van zou kunnen leren.  
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• LCC toepassen bij aanbestedingen  

van publieke werken is nuttig 

 

• Praktijkvoorbeelden 
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DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE 



PLAN VAN DE PRESENTATIE 

 

I. Wie/wat is Rijkswaterstaat (RWS) 

 

II. Waarom RWS LCC (soms) toepast bij 

aanbestedingen 

 

III. Praktijkvoorbeelden 

 

IV. Afsluiting en discussie 
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I. WIE/WAT IS RIJKSWATERSTAAT 

 
Uitvoerende agentschap van het Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat in Nederland 

Opgericht in 1798 als Bureau voor den Waterstaat  

Verantwoordelijk voor ontwerp, constructie, beheer en 

onderhoud van de hoofdinfrastructuur in Nederland  
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Hoofdwegennet 

3.046 km 
Hoofdvaarwegennet 

7.600 km 

Hoofdwatersystemen 

65.000 km2 



I. GEBOUWEN ↔ INFRASTRUCTUUR 

• Bouw 

Burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U) 

Grond-, weg- en waterbouw (GWW) 

 Installatiebedrijven 

Andere gespecialiseerde bedrijven 
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Nieuwbouw European Medicines Agency 

(bron RVB, fotograaf Rob Acket) 

Nieuwe Zeesluis IJmuiden  

(bron RWS) 



I. GEBOUWEN ↔ INFRASTRUCTUUR 

Overeenkomsten: 

–Technieken 

–Kapitaalintensief 

–Gebouwd voor langdurig gebruik 

–Wetgeving 

Verschillen: 

–Andere cultuur, andere praktijk 
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B&U 

Standaard

GWW 

Standaard

Toepassing van 

standaard bouwelementen 

(bron: Heijmans nv) 

81% 5% 



II. AANBESTEDINGEN DOOR RWS 

 
Totaal volume van 3 tot 4 miljard euro per jaar 

producten en diensten 

  RWS streeft hierbij naar: 

–Langdurig effectieve concurrentie 

–Efficiënt aanbestedingsproces 

–Optimale prijs-kwaliteitverhouding 
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II. AANBESTEDINGEN DOOR RWS 

 

• Stukje Nederlandse geschiedenis 

Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) 
–Alleen uitvoering (Construct) 

–Standaard RAW bestekken (werkzaamheden exact voorgeschreven) 

–Aanbesteding alleen op prijs 

 

Sinds 2005  
–UAV (Construct) 

–UAV voor Geïntegreerde Contracten (UAV-GC)  (Design & Construct) 

–Aanbesteding alleen op prijs 

 

–Gevolg: Kwaliteit sterk achteruit 
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II. AANBESTEDINGEN DOOR RWS 
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(foto: GK Bloemsma) 



II. AANBESTEDINGEN DOOR RWS 

 
Gewijzigde Nederlandse Aanbestedingswet (2016) 
–Laagste prijs 

–Laagste kosten, kosteneffectiviteit, LCC 

–Beste prijs kwaliteit verhouding (BPKV) 

 

 BPKV wordt door RWS nu standaard toegepast 

–Kwaliteit: 

– Publiekgerichtheid 

– Duurzaamheid  

– LCC 

– Risicobeheersing 

 

–Bepaal de monetaire waarde van kwaliteit 
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II. LCC - LEVENSDUURKOSTEN 

 
 

 

Aanlegkosten 

 

 Instandhoudingskosten 

–exploitatiekosten 

–energiekosten 

–inspectiekosten 

–onderhoudskosten 

–faalkosten 

–sloopkosten 

–vervangingskosten 
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II. LCC - LEVENSDUURKOSTEN 

 



II. LCC - LEVENSDUURKOSTEN 

 



II. LCC - LEVENSDUURKOSTEN 

 

Communicerende vaten

Aanleg-
kosten

B&O-
kosten

Aanleg-
kosten 

B&O-
kosten 

Scenario 1

Scenario 2



II. LCC - LEVENSDUURKOSTEN 
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II. LCC - BIJ INKOOP 

 

• Doel: Verminderen levensduurkosten  

 

3 mogelijkheden om dit te bereiken: 
–Eisen stellen aan producten in de vraagspecificatie 

–LCC opnemen als BPKV criterium 

–Onderhoud mee contracteren (M-scope in DBFM / DBM) 

 

Keuze afhankelijk van kansen en risico’s 

 

Mate van oplossingsvrijheid aannemer 
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II. LCC - BIJ INKOOP 

 

• LCC als BPKV criterium 

Moeilijkheid: Geen eenduidige berekeningen 
–Duidelijk: standaard rekenmethode  

(netto contante waarde, discontovoet, rekenhorizon) 

–Onduidelijk:  

–Welk toekomstig onderhoud is nodig 

–Welke levensduren hanteren 

 

Oplossing 1: verplicht gebruik RWS onderhoudsbibliotheek 
–Kan alleen bij niet te complexe objecten  

Oplossing 2: onafhankelijke commissie van wijzen 
–Bij complexe objecten  
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III. PRAKTIJKVOORBEELDEN 

1. Omlegging A9 Badhoevedorp 
–Toepassing van RWS LCC-tool iKALM (onderhoudsbibliotheek) 

 

2. Multiwaterwerk - Sluisdeuren 
–Commissie van wijzen 

–Toepassen van eisen in vraagspecificatie na eigen LCC-onderzoek 
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III. OMLEGGING A9 BADHOEVEDORP 



III. OMLEGGING A9 BADHOEVEDORP 

 
Scope project: 
–17 viaducten 

–9 geluidsschermen 

–10 km verharding 

 

RWS LCC-tool iKALM toegepast 

Referentieraming Beheer & Onderhoud ca. 65 M euro 

Besparing na aanbesteding ca. 13 M euro 
–Viaducten zonder voegovergangen 

–Viaducten met extra gecoate voegovergangen 

–Verharding met meer dan 2x zo lange levensduur 

 



III. OMLEGGING A9 BADHOEVEDORP 

 
Maar: 

 



III. MULTIWATERWERK - SLUISDEUREN 

 
Scope project: 
–60 sluizen renoveren 

–Werkwijze tot nu toe: elke sluis is anders 

–Gewenst: standaardisatie of “legolisering” 

–Hoe de markt prikkelen? 

 

Pilot: Ontwerp de ideale sluisdeur 
– Laagste LCA en laagste LCC 

– 4 combinaties (adviesbureau & leverancier) 

– 4 materialen (hout, staal, kunststof, hybride) 

– Schaduwberekening door onafhankelijk bureau 

–Commissie van wijzen (universiteiten, kenniscentra) 

–RWS beslist 

 
Eisen opnemen in vraagspecificatie 



TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE 

 

• Streven naar laagste LCC is beter dan laagste prijs  

• Uiteindelijk gaat het er om wat er gebouwd wordt 

• Daarom bij inkoop goed nadenken over LCC 

• LCC is zeker niet het enige criterium: 

• Risicobeheersing 

• Publieksvriendelijkheid 

• Duurzaamheid 
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN  
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• Rijkswaterstaat  
www.rws.nl 

 

• PIANOo (Expertisecentrum Aanbesteden Nederland) 
www.pianoo.nl 

 

http://www.rws.nl/
http://www.rws.nl/


CONTACT 

 

Rob Treiture 

Clustertrekker LCC, 

Kostendeskundige 

 

Contact informatie : 

 : +31-650.419.289 

E-mail : LCC@rws.nl 
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