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LCA IN AANBESTEDINGEN:

- Internationaal toegepaste methodiek

- Voor Europa in NEN EN 15804 + A2 vastgelegd hoe je LCA berekent

- In de GWW al jaren toegepast

https://circulariteit-openbareverlichting.nl/







Verschil 
tussen LCA 

en MKI



MEERWAARDE UITVRAGEN LCA/MKI: 

1. Nulmeting: waar staan we nu? 

2. Referentiewaarden: wat is haalbaar in een aanbesteding?

3. Sturen als opdrachtgever op lagere LCA/MKI, markt uitdagen

4. Opdrachtgevers: maatregelen nemen om eigen aandeel in LCA/MKI te verlagen

5. Handvatten voor producenten/leveranciers om producten meer circulair te maken

https://circulariteit-openbareverlichting.nl/



Amsterdam (2020)

Soort aanbesteding : meervoudig onderhands
Uitgevraagd : MKI 
Eenheid : euro’s (schaduwkosten)
Over : alle levensfasen (A t/m D)
Waardering : MKI gunningscriterium 
Omvang : 220 armaturen, 1 kavel

Gerke ten Have, gemeente Amsterdam 

“Ze hebben eigenlijk alle vier 
gewonnen. We willen niet spreken van 
een winnaar omdat het ontzettend 
leerzaam is geweest om met elkaar dit 
traject te doorlopen. We hebben 
gezamenlijk nieuwe inzichten opgedaan 
en daar was het ons om te doen.”



Drie Drechtsteden (2021/2022)

Soort aanbesteding : Europese aanbesteding
Uitgevraagd : LCA  
Eenheid : CO2- equivalent
Over : fasen A1 t/m A4
Waardering : 150 van de 1000 punten 
Omvang : 3.870 armaturen, 4 kavels

Johan Jonker, gemeente Dordrecht

“Ik ben voorzichtig geweest, omdat we 
er nog geen ervaring mee hadden. De 
aanbesteding is goed verlopen, met de 
huidige kennis zou ik meer punten 
zetten op de LCA. Maar ook nu heeft dit 
criterium mede het verschil gemaakt.”



• Duidelijk en correct uitvragen
(tips in Handleiding)

• Meer ervaring opdoen en durven 

• MKI in Europese aanbestedingen

• Fase C en D

• Masten, kabels, kastjes, etc

UITDAGINGEN “Het lijkt wel alsof LCA en MKI de 

afgelopen jaren complexer 

moest worden, om pas in een 

verder ontwikkelde vorm 

versimpeld te kunnen worden. 

Die tijd van vereenvoudiging is 

nu begonnen”.

Paul Prinssen van EcoReview
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CIRCULARITEIT IS MEER DAN LCA & MKI!



beatrijs@lichtendonkeradvies.nl

Laat het weten als 
je bezig bent met 
MKI/LCA OVL en 

deel je ervaringen

Tips voor de 
Leidraad zijn van 

harte welkom

Doen mee in de 
werkgroep OVL-

Circulair van 
OVLNL
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