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De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (hierna SKAO) ervaart dat zij onvoldoende zicht heeft op 

het aantal en type opdrachtgevers, en aanbestedingen die gebruikmaken van de CO2-Prestatieladder. Dit overzicht 

ontbreekt op dit moment omdat de opdrachtgevers niet verplicht zijn om te registreren bij/melden aan SKAO wanneer 

de CO2-Prestatieladder wordt gebruikt. Graag zou SKAO periodiek inzicht willen hebben in het gebruik van de CO2-

Prestatieladder.  

 

De centrale vragen van dit onderzoek waren: 

• Bepaal een methode voor het uitvoeren van een nulmeting naar het gebruik van de CO2-Prestatieladder; 

• Voer een nulmeting uit die inzicht geeft in het aantal opdrachtgevers dat in 2016 de CO2-Prestatieladder heeft 

ingezet. 

 

Significant heeft samen met Bright Cape dit onderzoek uitgevoerd voor SKAO. In dit eindrapport worden de 

onderzoeksmethode en belangrijkste resultaten beknopt toegelicht. Meer detailinformatie op aanbestedingsniveau is 

terug te vinden in de opgeleverde Excel bestanden. 

 

 

 

 

Inleiding 

Inleiding 



Pagina 3 van 9 

Het onderzoek maakt enkel gebruik van openbare 

data 

 

Voor alle Europese aanbestedingen (en een deel van de 

meervoudig onderhandse en nationale aanbestedingen) 

worden de (aankondigingen van) opdrachten gepubliceerd 

op TenderNed. Opdrachtgevers kunnen ervoor kiezen om 

ook de aanbestedingsdocumenten toe te voegen aan 

TenderNed maar dit is niet verplicht. Ook kunnen 

opdrachtgevers ervoor kiezen om een ander portaal te 

gebruiken. De aanbestedingen uit deze portalen worden 

vervolgens geëxporteerd naar TenderNed. De 

aanbestedingsdocumenten van deze portalen worden 

echter niet geëxporteerd naar TenderNed. 

 

45% van de aanbestedingen van 2016 hebben 

aanbestedingsdocumenten in TenderNed en zijn 

doorzocht 

 

In TenderNed zijn in 2016 5.900 aanbestedingen 

succesvol afgerond. Voor deze aanbestedingen is een 

aankondiging van een gegunde opdracht verstuurd.  

“Aankondiging van een gegunde opdracht” is de scope 

van dit onderzoek, succesvol afgeronde aanbestedingen.  

  

Van deze 5.900 aanbestedingen zijn er bij 2.662 

aanbestedingsdocumenten in TenderNed opgeslagen*. 

 

Met behulp van webscraping technieken zijn deze 

aanbestedingsdocumenten automatisch verzameld. Door 

middel van text mining technieken en zoekwoorden (zie 

bijlage A voor de zoekwoorden) zijn de documenten 

vervolgens doorzocht op een verwijzing naar de CO2-

Prestatieladder.  

 

Interpretatie van de resultaten 

Het resultaat van deze techniek is een overzicht van 

aanbestedingen waar een zoekwoord is gevonden, de 

zogenaamde ‘hits’. Dat een zoekwoord is gevonden wil 

niet altijd zeggen dat de CO2-Prestatieladder is toegepast 

door de aanbestedende dienst. Hiervoor dienen de 

aanbestedingsdocumenten nader onderzocht te worden. 

Een high level analyse heeft plaatsgevonden en de 

resultaten zijn verwerkt in deze rapportage.  

 

 

Onderzoeksmethode  

* Dit zijn andere documenten dan de verplichte formulieren van TenderNed 

Onderzoeksmethode 
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247 aanbestedingen hebben een hit 

247 aanbestedingen hebben een hit 

5.900 

 
Aanbestedingen in 

TenderNed  

in 2016 

2.662 

 
Aanbestedingen 

met documenten 

3.238 

 
Aanbestedingen 

zonder 

documenten 

247 

2.415 
Aanbestedingen 

zonder hit 

hits 
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De hitrate is 9,3% voor aanbestedingen met 
documenten in TenderNed 

Aanbestedingen met documenten (N=2.662) 

Soort aanbestedende dienst* 
Diensten Leveringen Werken Totaal 

Onbekend 17,2% 18,8% 39,5% 22,6% 

Europese instelling/Europees agentschap of 

internationale organisatie 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ministerie of andere nationale of federale instantie, 

met regionale of plaatselijke onderverdeling ervan 
4,7% 0,0% 47,5% 11,2% 

Nationale of federaal agentschap/bureau 0,0% 14,3% 0,0% 2,9% 

Publiekrechtelijke instelling 0,7% 2,0% 4,8% 1,5% 

Regionale of plaatselijke agentschap/bureau 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Regionale of plaatselijke instantie 8,2% 5,8% 14,4% 9,0% 

Speciale sector 20,0% 0,0% 77,2% 62,7% 

Totaal 5,9% 4,1% 26,8% 9,3% 

*Soort aanbestedende dienst is een categorisering die een aanbestedende dienst zelf instelt in TenderNed. Gemeenten vallen bijvoorbeeld onder ‘Regionale of plaatselijke instantie‘  

en Pro-rail en Alliander  vallen onder de “Speciale sector’. Een deel van de aanbestedende diensten heeft geen ‘soort’ opgegeven en zijn daarom als ‘onbekend’ weergegeven 

De hitrate is 9,3% voor aanbestedingen met documenten in TenderNed 
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De 247 aanbestedingen met hit zijn uitgevoerd 
door 75 verschillende opdrachtgevers 

Het oppervlakte van de opdrachtgever komt overeen met het aantal aanbestedingen met hit 

De 247 aanbestedingen met hit zijn uitgevoerd door 75 verschillende opdrachtgevers 
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67% van de hits zijn gevonden in Europese 
aanbestedingen, vooral Diensten en Werken 

67% van de hits zijn gevonden in Europese aanbestedingen, vooral Diensten en Werken 
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Deze 0-meting biedt SKAO gedetailleerd inzicht in de toepassing van de CO2-Prestatieladder als inkoopinstrument.  

 

Belangrijkste resultaten zijn hieronder opgesomd 

 

Een samenvatting van de resultaten voor 2016: 

1. 75 verschillende opdrachtgevers zetten ‘de ladder’ in bij aanbestedingen.  

2. De CO2-Prestatieladder werd in 9,3% van aanbestedingen met documenten in TenderNed ingezet.  

3. Dataverificatie bij grote opdrachtgevers bevestigt dat dit percentage een zeer conservatieve schatting is.  

 

Innovatieve onderzoeksmethode  

Dit onderzoek is vernieuwend te noemen door haar onderzoeksmethode. De Webscraping methode is een 

innovatieve en unieke methode. De resultaten van dit onderzoek zijn hierdoor erg nauwkeurig. De scope betrof alleen 

succesvol afgeronde Europese aanbestedingen met documenten in TenderNed. De aanbestedingen zonder 

documenten in TenderNed zijn voor een groot deel geïmporteerd vanuit andere systemen zoals CTM Solution en 

Negometrix. Deze zijn nu niet inzichtelijk in dit onderzoek, waardoor het onderzoek geen volledig inzicht geeft. Een 

verificatie van het aantal succesvol afgeronde aanbestedingen bij grote opdrachtgevers bevestigt dat deze nulmeting 

een zeer conservatieve schatting is.  

 

SKAO zal deze analyse met regelmaat uitvoeren om opdrachtgevers blijvend te monitoren. Wanneer SKAO dit 

onderzoek weer uitvoert, wordt de scope opnieuw bekeken en waar nodig verfijnd.  

 

Dit rapport is een mooi startpunt voor verdere uitwerking van de ambitie Opdrachtgevers en Projecten,  

uit de strategie van SKAO: Ambities & Prioriteiten 2016-2018.  

 

 

 Monitor CO2-Prestatieladder 2016 – Conclusie SKAO 

Monitor CO2-Prestatieladder 2016 – Conclusie SKAO  

http://www.ambities-en-prioriteiten.nl/skao
http://www.ambities-en-prioriteiten.nl/skao
http://www.ambities-en-prioriteiten.nl/skao
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• CO2-Prestatieladder 

• CO2Prestatieladder 

• CO2PL 

• CO2ladder 

• Prestatieladder  

• CO2 Prestatieladder  

• CO2-ambitieniveau 

• CO2-reductie 

• CO2-EMVI 

• CO2-Ladder 

• CO2-criterium 

• CO2-bewust Certificaat 

 

Bijlage A: Gebruikte zoekwoorden 

Bijlage A: Gebruikte zoekwoorden 


