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DEFINITIES 
Aanbestedingscriterium 

Bestekseis, wens (gunningscriterium) of geschiktheidseis. Wensen zijn vrijblijvend, maar 
opgenomen als (sub-)gunningscriterium voor de opdrachtnemer. Eisen vormen een 
bindend vereiste ten aanzien van de uit te voeren concessie. 

Concessie 

Vergunning van de overheid die de verkrijger van de concessie (de concessiehouder) het 
alleenrecht geeft op de exploitatie van een bepaald gebied. 

Contractvervoer 

Verzamelnaam voor zowel vraagafhankelijk vervoer als leerlingenvervoer. 

Duurzaamheid 

Duurzaamheid is het aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van 
de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen 

(Platform Duurzaamheid, 2013). De overheid onderscheid een viertal 
duurzaamheidsaspecten: schoon, zuinig, klimaatvriendelijk en stil. 

Geschiktheidseis 
Eis ten aanzien van de leverancier (aanbieder) van een door de overheid in te kopen dienst 

of levering. 

Gunningscriterium 
Criterium gericht op een kenmerk van de offerte. In Nederland zijn twee gunningscriteria 
mogelijk: Laagste Prijs (LP) of Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Bij EMVI 

worden sub-gunningscriteria geformuleerd, vaak ten aanzien van de prijs en kwaliteit van 
de gedane offerte.  

Leerlingenvervoer 

Het vervoer van en naar school waarvoor de gemeente waar de leerling woont 

verantwoordelijk is, alsmede het vervoer van leerlingen naar zwembaden en 
gymnastieklokalen (voluit: leerlingenvervoer en gym-/zwemvervoer). 

Prestatiegericht aanbestedingscriterium 

In dit onderzoek gedefinieerd als doelvoorschriften in de aanbesteding die meetbare 
(kwantitatieve) beperkingen stellen aan de CO2-uitstoot tijdens een concessieperiode. 

VraagafhankelijkAvervoer 
Een door de overheid gedefinieerde productgroep met betrekking tot de inkoop van 

vervoersvoorzieningen. Vraagafhankelijk vervoer omvat zowel Collectief Vraagafhankelijk 
Vervoer (CVV) als Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Vervoer. 

Tank-to-Wheel 
Benaming voor een onderdeel van de gehele keten van brandstofproductie tot en met 

daadwerkelijke voorwaartse beweging van een voertuig. Het Tank-to-Wheel aspect heeft 
daarbij betrekking op alle processen nadat brandstof in de tank van een voertuig is beland 
en omgezet wordt van brandstof in daadwerkelijke voorwaartse beweging. 

Well-to-Tank 

Benaming voor de eerste stadia in de keten van brandstofproductie tot en met het tanken 
van de brandstof in een voertuig. 

Well-to-Wheel 

Benaming voor de gehele keten van brandstofproductie tot en met daadwerkelijke 

voorwaartse beweging van een voertuig. 
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SAMENVATTING 
Aanleiding voor dit rapport zijn recente cijfers van de Europese Commissie waaruit blijkt dat de 

Nederlandse overheid ver achter loopt bij de realisatie van Europese doelstellingen voor het 

terugbrengen van de CO2-uitstoot. Daarbij blijkt dat met name de mobiliteitssector de 

doelstellingen bij lange na niet gaat halen. Middels de aanbesteding van concessies voor 

vervoersdiensten heeft de Nederlandse overheid belangrijke invloed op de CO2-uitstoot van de 

mobiliteitssector. Gezien de ambities van de overheid om klimaatbewust aan te besteden 

ontstaat daarom de vraag in hoeverre de bestaande richtlijnen hiervoor daadwerkelijk 

opgevolgd worden bij het inkopen van vervoersdiensten.  

In dit rapport is specifiek gekeken naar recente aanbestedingen van concessies voor 

contractvervoer. De doelstelling van het onderzoek is om vast te stellen in welke mate de 

overheid in praktijk gebruik maakt van prestatiegerichte aanbestedingscriteria om de CO2-

uitstoot van contractvervoer te beperken. Prestatiegerichte aanbestedingscriteria zijn daarbij 

gedefinieerd als ‘doelvoorschriften in de aanbesteding die meetbare (kwantitatieve) 

beperkingen stellen aan de CO2-uitstoot tijdens een concessieperiode’. 

Er zijn in totaal 70 aanbestedingen voor contractvervoer onderzocht uit de periode van oktober 

2011 tot juni 2013. Uit de onderzochte aanbestedingen is gebleken dat de overheid slechts 

zeer beperkt gebruik maakt van prestatiegerichte aanbestedingscriteria voor het reduceren 

van CO2-uitstoot. Bij concessies voor vraagafhankelijk vervoer zijn in 18% van de onderzochte 

aanbestedingen prestatiegerichte criteria gehanteerd en bij leerlingenvervoer in 26% van de 

onderzochte aanbestedingen. Dit betekent dat binnen de totale markt van 

overheidsconcessies voor contractvervoer er slechts bij 24% van de aanbestedingen 

prestatiegerichte criteria zijn toegepast. Extra opvallend is daarbij dat in de gunning van de 

landelijke VALYS-concessie, het grootste contract binnen deze markt dat bovendien door de 

rijksoverheid zelf aanbesteed is, in het geheel geen prestatiegerichte aanbestedingscriteria 

zijn gehanteerd ten aanzien van de CO2-uitstoot. Ook blijkt dat het potentieel meest effectieve 

doelvoorschrift, een zogenaamd CO2-plafond dat beperkingen stelt aan de uitstoot van de 

concessie als geheel, in geen enkele aanbesteding is toegepast.  

  



 
 

  
  6 / 16 

 
www.avanteconsultancy.nl 

1 INLEIDING 
Europa heeft hoge ambities op het gebied van klimaatbeleid en wil daarom in 2050 

overgestapt zijn op een CO2-arme samenleving. De EU streeft naar 80-95% minder CO2-

uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990. Verder moet in 2020 de uitstoot al met 20% zijn 

verminderd (Rijksoverheid, 2013). Ook voor Nederlands resulteert dit in een grote taakstelling. 

Om hier invulling aan te geven heeft het Expertisecentrum Aanbesteden van het Ministerie 

van Economische Zaken richtlijnen uitgebracht voor duurzaam inkopen (PIANOo, 2013). Per 

productgroep zijn vanuit de centrale overheid duurzaamheidscriteria opgesteld voor zowel de 

producten, diensten als de werken die door verschillende overheidslagen ingekocht worden. 

Een belangrijk deel van deze duurzaamheidscriteria heeft rechtstreeks betrekking op reductie 

van CO2-uitstoot. 

Ondanks de ambities van de overheid om klimaatbewust in te kopen blijkt uit recente cijfers 

van de Europese Commissie dat Nederland ver achter loopt bij de realisatie van Europese 

doelstellingen voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Terwijl de CO2-uitstoot in de gehele 

EU ten opzichte van 1990 inmiddels met 4,3 procent is gedaald, is in dezelfde periode de 

uitstoot in Nederland juist met 6,6 procent gestegen (European Commission, 2011). Daarbij 

blijkt dat met name de mobiliteitssector de doelstellingen bij lange na niet gaat halen. 

Aangezien de Nederlandse overheid middels overheidsconcessies een belangrijke invloed 

heeft op de CO2-uitstoot van de mobiliteitssector ontstaat de vraag in hoeverre de richtlijnen 

omtrent klimaatbewust aanbesteden daadwerkelijk opgevolgd worden bij het inkopen van 

vervoersdiensten.  

1.1 Vraagstelling 

Vanwege de geschetste ontwikkelingen zijn in dit onderzoek de theorie en praktijk rondom het 

klimaatvriendelijk aanbesteden van vervoersconcessies met elkaar vergeleken. Daarbij is de 

volgende onderzoeksvraag als centraal uitgangspunt gedefinieerd: 

In welke mate maakt de overheid in de praktijk gebruik van prestatiegerichte 

aanbestedingscriteria om de CO2-uitstoot bij concessies voor contractvervoer 

te beperken? 

Prestatiegerichte aanbestedingscriteria zijn in dit onderzoek gedefinieerd als ‘doelvoorschriften 

in de aanbesteding die meetbare (kwantitatieve) beperkingen stellen aan de CO2-uitstoot 

tijdens een concessieperiode’. 

1.2 Leeswijzer 

Dit onderzoeksrapport is als volgt opgebouwd: in Hoofdstuk 2 wordt het kader omtrent het 

klimaatbewust inkopen van vervoersdiensten toegelicht. Daaropvolgend komt in Hoofdstuk 3 

de onderzoeksmethodiek aan bod, waarna de resultaten gepresenteerd worden in Hoofdstuk 

4. Tenslotte volgen in Hoofdstuk 5 de conclusies en beantwoording van de onderzoeksvraag. 
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2 ACHTERGROND 
In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de diverse productgroepen en 

vervoersregelingen waarop het onderzoek betrekking heeft (paragraaf 2.1). Daarnaast zijn 

overheidsconcessies voor vervoersdiensten vanuit een financieel perspectief belicht in 

paragraaf 2.2, waarna in paragraaf 2.3 een verdere toelichting volgt op de theorie en 

implementatie van aanbestedingscriteria ten aanzien van klimaatvriendelijkheid. 

2.1 Productgroepen en vervoersregelingen 

Overheidsconcessies voor vervoersdiensten over de weg zijn onder te verdelen in een drietal 

productgroepen: openbaar vervoer, vraagafhankelijk vervoer en leerlingenvervoer. De laatste 

twee diensten vallen onder de taximarkt en worden daarbinnen veelal aangeduid als 

contractvervoer (Figuur 1). Binnen het vraagafhankelijk vervoer wordt vaak onderscheid 

gemaakt tussen Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV – ook wel ‘regiotaxi’ genoemd), 

vervoer binnen het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo-vervoer) en 

bovenregionaal vervoer voor gehandicapten (VALYS). Leerlingenvervoer omvat het vervoer 

van en naar school waarvoor de gemeente waar de leerling woont verantwoordelijk is, 

alsmede het vervoer van leerlingen naar zwembaden en gymnastieklokalen. 

De regiotaxi kan gezien worden als een vorm van openbaar vervoer dat dient ter vervanging 

van onrendabele OV-lijnen en/of als aanvulling op het traditionele OV-systeem (Weda & Poort, 

2011). Het Wmo-vervoer is bedoeld voor mensen die vanwege een beperking geen gebruik 

kunnen maken van het reguliere OV. Vanaf 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de 

aanbesteding van het Wmo-vervoer. Regiotaxicontracten worden aanbesteed door provincies 

of kaderwetgebieden en de rijksoverheid is opdrachtgever voor de landelijke VALYS-

concessie. 

 

Overheidsconcessies 

personenvervoer

 

 

Vraagafhankelijk 

vervoer

 

 

Leerlingenvervoer

 

CVV (Regiotaxi)

 

Wmo-vervoer

 

 

Openbaar vervoer

 

VALYS

 

Contractvervoer

 

Figuur 1: Overzicht overheidsconcessies personenvervoer. 

Binnen het contractvervoer zijn naast de genoemde vervoersregelingen, waarbij de overheid 

als opdrachtgever fungeert, nog een aantal deelmarkten te onderscheiden, waaronder WIA-

vervoer naar werk en opleiding, zittend ziekenvervoer, AWBZ-vervoer naar dagbesteding 

gehandicapten en Wsw-vervoer van en naar sociale werkplaatsen. Bij deze 

vervoersregelingen zijn zorgverzekeraars, sociale werkplaatsen en het UWV de 

opdrachtgevers. Deze vallen buiten het kader van duurzaam inkopen door de overheid 

(Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011). 
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2.2 Markt 

Uit het Taxibrancheonderzoek 2012 (Beijeren, Poppeliers, & Van 't Zelfde, 2013) komt naar 

voren dat de overheid de grootste opdrachtgever voor contractvervoer is. Leerlingenvervoer, 

regiotaxi en VALYS vormen samen 64% van de totale omzet (Figuur 2) die deze markt 

genereert. Voor het vraagafhankelijk vervoer heeft de overheid een jaarlijks budget van circa 

580 miljoen euro. Daarnaast besteed de overheid jaarlijks ongeveer 194 miljoen euro aan 

leerlingenvervoer (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011). Het gezamenlijke budget voor 

contractvervoer komt daarmee uit op 774 miljoen euro per jaar. Ter vergelijking: in de 

Nederlandse markt voor openbaar vervoer wordt per jaar voor 150 tot 200 miljoen euro aan 

nieuwe concessies gegund, waarbij de aanbieders jaarlijks 1,5 miljard euro aan omzet halen 

(Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011).  

 

Figuur 2: Omzet naar type contractvervoer (Beijeren, Poppeliers, & Van 't Zelfde, 2013) 

2.3 Aanbestedingscriteria  

In de gebruiksfase van een voertuig worden de CO2-emissies per gereden kilometer bepaald 

door gehele keten die loopt van de productie van brandstof tot de omzetting van deze 

brandstof in gereden kilometers. Dit wordt ook wel de Well-to-Wheel keten genoemd (Figuur 

3). Daarbij kunnen emissies in het eerste deel van de keten (Well-to-Tank) vooral beperkt 

worden door een klimaatvriendelijke brandstof te kiezen. Bij het laatste deel van de keten (de 

directe Tank-to-Wheel emissies) spelen meerdere factoren mee, waaronder zuinigheid van de 

motor, rijgedrag van de bestuurder, bandenspanning, verliezen in de versnellingsbak en 

aerodynamica van het voertuig.  

8,0% 
6,0% 

26,9% 

30,9% 

26,9% 

1,0% 

0,3% 

Zittend ziekenvervoer 

Valys 

Regiotaxi (Wmo) 

Leerlingenvervoer 

AWBZ-vervoer 

Wsw-vervoer 

WIA-vervoer 



 
 

  
  9 / 16 

 
www.avanteconsultancy.nl 

 

Figuur 3: Uitsplitsing voertuiggebonden emissies. 

Op concessieniveau bestaat de totale CO2-uitstoot uit de gecombineerde emissies van de 

gebruikte voertuigen en eventuele uitstoot vanuit de bedrijfsvoering van 

vervoersmaatschappijen (aspecten zoals het energieverbruik van bedrijfspanden, uitstoot door 

onderhoudswerkzaamheden en materiaalgebruik, etcetera). Om uitstoot bij 

vervoersconcessies te beperken kunnen er in theorie (prestatiegerichte) doelvoorschriften 

opgesteld worden ten aanzien van de concessie als geheel of aan de emissies per voertuig. 

Binnen die laatste categorie kunnen ook op een gedetailleerder niveau afzonderlijke 

technische eisen geformuleerd worden om de Well-to-Tank emissies en/of Tank-to-Wheel 

emissies te beperken. In de praktijk beveelt de overheid bij concessies binnen de 

productgroep vraagafhankelijk vervoer het gebruik van doelvoorschriften aan, enerzijds in de 

vorm van een direct (Tank-to-Wheel) CO2-plafond en anderzijds in de vorm van directe 

beperkingen aan de CO2-emissies per voertuig (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011). 

Bij de productgroep leerlingenvervoer worden door de overheid standaard voertuiggebonden 

CO2-emissiebeperkingen aangeraden.  

Naast deze doelvoorschriften worden in de overheidsrichtlijnen ook indirecte criteria 

(technische voorschriften) genoemd om CO2-uitstoot te beperken, zoals specificatie van de te 

gebruiken brandstofsoort en/of middelen om het brandstofgebruik te verminderen 

(‘zuinigheid’). Hierbij kan gedacht worden aan zaken als bandenspanningsmeters, 

brandstofverbruiksindicatoren of een verplichte efficiënte rijstijl van de chauffeur (te 

beïnvloeden door middel van een training in ‘Het Nieuwe Rijden’). Het nadeel van deze criteria 

is echter dat het effect ervan op de CO2-uitstoot niet vast staat, waardoor het bij 

beleidsevaluaties lastig is om te meten of de reductiedoelstellingen van de aanbestedende 

dienst gehaald worden. Tenslotte zijn er geen overheidseisen geformuleerd ten aanzien van 

de milieueffecten van de bedrijfsvoering, aangezien de duurzaamheidswinst van deze criteria 

niet gegarandeerd is en ze veel administratieve lasten opleveren (Ministerie van Infrastructuur 

en Milieu, 2011). 

Naast de vrijheid om te kiezen voor doelvoorschriften of technische eisen heeft de overheid bij 

aanbestedingen ook de mogelijkheid om criteria te formuleren als bestekseis, wens 

(subgunningscriterium) of als geschiktheidseis. Wensen zijn alleen bindend voor een 

opdrachtnemer indien gekozen wordt voor een aanbesteding met de Economisch Meest 

Voordelige Inschrijving (EMVI) als gunningscriterium. Bij een Laagste Prijs (LP) gunning zijn 

alleen de eisen bindend voor een aannemer.  

Totale CO2 emissie per 
voertuig 

Tank-to-Wheel 
emissies 

Well-to-Tank 
emissies 
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De genoemde overheidsrichtlijnen voor het klimaatvriendelijk aanbesteden van 

vervoersconcessies zijn geformuleerd in een tweetal documenten over duurzaam 

aanbesteden. Deze documenten bevatten aanbevelingen voor aanbestedende diensten, maar 

vormen geen bindende regelgeving: 

1. Criteria voor duurzaam inkopen van Vraagafhankelijk vervoer (Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, 2011). 

2. Criteria voor duurzaam inkopen van Leerlingenvervoer en gym-/zwemvervoer 

(Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011) 

Uit de documenten blijkt dat voor vraagafhankelijk vervoer grotendeels dezelfde criteria gelden 

als voor leerlingen, gym- en zwemvervoer. Uitzondering is dat er in het laatste geval geen 

CO2-plafond is voorgeschreven.  
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3 ONDERZOEKSVERANTWOORDING 
In dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens de gebruikte informatiebronnen (paragraaf 3.1), de 

afbakening en operationalisering (paragraaf 3.2) en gehanteerde analysemethodiek (paragraaf 

3.3) bij dit onderzoek verder toegelicht. 

3.1 Steekproefkader 

 Er is gezocht naar aanbestedingen van de overheid binnen de productcategorie 

60000000-8 (vervoersdiensten, uitgezonderd vervoer van afval), zoals gepubliceerd op 

de online overheidsplatforms TenderNed1 en/of Aanbestedingskalender2. 

 Binnen de onderzochte categorie zijn alleen items van het type ‘Aankondiging van een 

opdracht’ meegenomen die bovendien betrekking hebben op de productgroepen 

leerlingenvervoer en vraagafhankelijk vervoer, zoals omschreven in paragraaf 2.1. 

 Per aanbesteding zijn de initiële aanbestedingsdocumenten onderzocht (programma 

van eisen en bestek). Indien deze documenten niet beschikbaar waren is de 

aanbesteding buiten beschouwing gelaten. 

 De analyse gaat terug tot oktober 2011. Dit is de maand waarin de huidige, meest 

actuele versie van de overheidsrichtlijnen gepubliceerd zijn (‘Criteria voor duurzaam 

inkopen’). 

3.2 Afbakening en operationalisering 

 Dit onderzoek richt zich op het gebruik van prestatiegerichte aanbestedingscriteria ten 

aanzien van CO2-uitstoot, ofwel eisen en wensen die een directe, meetbare reductie 

van CO2-uitstoot ten doel hebben. Deze vallen onder de milieuaspecten ‘zuinig’ en 

‘klimaatvriendelijk’, zoals geformuleerd in de documenten ‘Criteria voor duurzaam 

inkopen van Vraagafhankelijk vervoer’ en ‘Criteria voor duurzaam inkopen van 

Leerlingenvervoer en gym-/zwemvervoer’. Voor dit onderzoek is de meest recente 

versie van deze overheidsrichtlijnen als toetsingskader gebruikt, geformuleerd in de 

twee documenten benoemd in paragraaf 2.3. De meest recente versies van deze 

documenten zijn van oktober 2011. 

 Dit onderzoek richt zich nadrukkelijk op concessies die betrekking hebben op 

personenvervoer over de weg (transport per spoor en over water zijn buiten 

beschouwing gelaten). 

 Contractvervoer dat niet door de overheid wordt aanbesteed, zoals AWBZ-vervoer, 

WIA-vervoer en Wsw-vervoer zijn buiten beschouwing gelaten in dit onderzoek omdat 

daarvoor niet direct de richtlijnen voor duurzaam inkopen gelden. Ook zogenoemde 

straattaxi’s vallen buiten deze analyse. 

  

                                              
1
 www.tenderned.nl 

2
 www.aanbestedingskalender.nl 
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3.3 Analysemethode 

Binnen het gedefinieerde steekproefkader zijn aanbestedingen onderzocht. De 

aanbestedingsdocumenten zijn doorzocht met de zoektermen milieu, duurzaam, duurzame, 

CO2, nieuwe rijden, klimaat, brandstof, emissie en uitstoot. Per aangetroffen 

aanbestedingscriterium is aangegeven of het al dan niet om een prestatiegerichte eis of wens 

gaat. Daarbij zijn alleen wensen als dusdanig aangemerkt indien deze ook terugkomen in de 

gunningscriteria. De aanbestedingscriteria per productgroep zijn gedefinieerd in onderstaande 

paragrafen. 

3.3.1 Aanbestedingscriteria vraagafhankelijk vervoer 

Voor de productgroep vraagafhankelijk vervoer is in Tabel 1 een overzicht gegeven van de 

door de overheid ontwikkelde klimaatvriendelijke aanbestedingscriteria. 

Tabel 1: Aanbestedingscriteria met betrekking tot reductie van CO2-uitstoot bij vraagafhankelijk vervoer.  

Criteria Omschrijving Geschikt-

heidseis
3 

Minimum- 
eis

3
 

Gunnings-
criterium

3
 

Direct 
(prestatiegerichte 
doelvoorschriften) 

Toepassing van een CO2-plafond. - 9 1 

Beperkingen aan de CO2-uitstoot van 
vervangende voertuigen. 

- 6,7 2,3 

Indirect  
(technische 

voorschriften) 

Toepassing van 
brandstofbesparende maatregelen. 

- 8 4,5,6 

Gebruik van duurzame brandstoffen. - - 7,8 

Chauffeurs die worden ingezet 
hebben een training ‘Het Nieuwe 
Rijden’ gevolgd. 

1 - - 

 

3.3.2 Aanbestedingscriteria leerlingenvervoer 

Voor de productgroep vraagafhankelijk vervoer is in Tabel 2 een overzicht gegeven van de 

door de overheid ontwikkelde klimaatvriendelijke aanbestedingscriteria. 

Tabel 2: Aanbestedingscriteria met betrekking tot reductie van CO2-uitstoot bij vraagafhankelijk vervoer.  

Criteria Omschrijving Geschikt-

heidseis
4
 

Minimum- 
eis

4
 

Gunnings-
criterium

4 

Direct 
(prestatiegerichte 
doelvoorschriften) 

Beperkingen aan de CO2-uitstoot van 
vervangende voertuigen. 

- 6,7 1,2 

Indirect  
(technische 

voorschriften) 

Toepassing van 
brandstofbesparende maatregelen. 

- 8 3,4,5 

Gebruik van duurzame brandstoffen. - - 6,7 

Chauffeurs die worden ingezet 
hebben een training ‘Het Nieuwe 
Rijden’ gevolgd. 

1 - - 

              

                                              
3
 De nummers in deze kolommen refereren naar de nummering van de geschiktheidseisen, 

minimumeisen en gunningscriteria in hoofdstuk 3 van het document Criteria voor duurzaam inkopen van 
Vraagafhankelijk vervoer (versie 1.6). 
4
 De nummers in deze kolommen refereren naar de nummering van de geschiktheidseisen, 

minimumeisen en gunningscriteria in hoofdstuk 3 van het document Criteria voor duurzaam inkopen van 
Leerlingenvervoer en gym-/zwemvervoer (versie 1.6). 
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4 RESULTATEN 
Op basis van de onderzoeksmethodiek zoals omschreven in Hoofdstuk 3 zijn in dit hoofdstuk 

de resultaten van de analyse gepresenteerd. Daarbij komen achtereenvolgens de 

aanbestedingen voor vraagafhankelijk vervoer (paragraaf 4.1), leerlingenvervoer (paragraaf 

4.2) en de totale markt voor contractvervoer (paragraaf 4.3) aan bod. 

4.1 Vraagafhankelijk vervoer 

In de productgroep vraagafhankelijk vervoer zijn in totaal 18 aanbestedingen aangetroffen. 

Van 17 aanbestedingen waren de oorspronkelijke aanbestedingsdocumenten opvraagbaar. 

De steekproef omvat daarmee 94% van het totaal. Resultaten van de analyse zijn 

weergegeven in Figuur 4. 

 

Figuur 4: Toepassing van aanbestedingscriteria ten behoeve van reductie in CO2-uitstoot in de 
productgroep vraagafhankelijk vervoer. 

Het blijkt dat bij 18% (3 op 17) van de onderzochte aanbestedingen prestatiegerichte 

aanbestedingscriteria zijn toegepast. Het gaat hierbij om doelvoorschriften ten aanzien van de 

voertuiggebonden CO2-uitstoot. Het valt op dat er in geen van de onderzochte gevallen 

gebruik is gemaakt van een zogenaamd CO2-plafond. Met het ontbreken van een CO2-plafond 

is er voor vervoersaanbieders ook geen directe stimulans om de CO2-uitstoot te beperken. 

Prestatiegerichte criteria met betrekking tot de uitstoot van individuele voertuigen binnen de 

concessie hebben namelijk alleen gevolgen voor voertuigen die gedurende de concessie 

nieuw aangeschaft worden. Verder zijn in de meeste gevallen slechts een beperkt aantal van 

de aanbevolen minimumeisen in de aanbesteding opgenomen.  

Tenslotte is het opvallend dat de rijksoverheid zich bij de aanbesteding van de landelijke 

VALYS-concessie niet consistent conformeert aan de zelf geformuleerde 

duuzaamheidscriteria. De VALYS-concessie, met een totale contractwaarde van €60 miljoen 

euro per jaar, bevat alleen eisen ten aanzien van brandstofbesparende maatregelen in 

voertuigen en een vereist certificaat ‘Het Nieuwe Rijden’ voor chauffeurs. 
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4.2 Leerlingenvervoer 

In de productgroep leerlingenvervoer zijn in totaal 67 aanbestedingen aangetroffen. Van 53 

aanbestedingen waren de oorspronkelijke aanbestedingsdocumenten opvraagbaar. De 

steekproef omvat daarmee 79% van het totaal. De resultaten van de analyse zijn 

weergegeven in Figuur 5. Het blijkt dat in 74% van de onderzochte aanbestedingen geen 

prestatiegerichte criteria zijn geformuleerd (in deze gevallen zijn er in het geheel geen criteria 

geformuleerd, of alleen een beperkt aantal indirecte eisen en/of wensen ten aanzien van de 

technische uitvoering van de concessie). 

 

Figuur 5: Toepassing van aanbestedingscriteria ten behoeve van reductie in CO2-uitstoot in de 
productgroep leerlingenvervoer. 

4.3 Totale markt overheidsconcessies contractvervoer 

Gecombineerd zijn er voor het vraagafhankelijk vervoer en leerlingenvervoer 70 

aanbestedingen onderzocht. Daarvan blijken bij 24% van de gevallen prestatiegerichte criteria 

toegepast te zijn.  

 

Figuur 6: Toepassing van aanbestedingscriteria ten behoeve van reductie in CO2-uitstoot in de gehele 
markt voor contractvervoer. 
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5 CONCLUSIES 
Centraal in dit onderzoek stond de vraag in welke mate de overheid in de praktijk 

gebruikmaakt van prestatiegerichte aanbestedingscriteria om de CO2-uitstoot bij concessies 

voor contractvervoer te beperken. 

Uit de onderzochte aanbestedingen is gebleken dat de overheid slechts zeer beperkt gebruik 

maakt van prestatiegerichte aanbestedingscriteria voor het reduceren van CO2-uitstoot. Bij 

concessies voor vraagafhankelijk vervoer zijn in 18% van de onderzochte aanbestedingen 

prestatiegerichte criteria gehanteerd en bij leerlingenvervoer in 26% van de onderzochte 

aanbestedingen. Dit betekent dat binnen de totale markt van overheidsconcessies voor 

contractvervoer er slechts bij 24% van de aanbestedingen prestatiegerichte criteria zijn 

gehanteerd. Extra opvallend is daarbij dat in de gunning van de landelijke VALYS-concessie, 

het grootste contract binnen deze markt dat bovendien door de rijksoverheid zelf wordt 

aanbesteed, in het geheel geen prestatiegerichte aanbestedingscriteria zijn gehanteerd ten 

aanzien van de CO2-uitstoot.  

Een verdere noot dient te worden geplaatst bij het verschil in effect van de twee 

prestatiegerichte criteria (‘CO2-plafond’ en ‘beperking van voertuiggebonden CO2-uitstoot’), 

zoals die gedefinieerd zijn in de documenten ‘Criteria voor duurzaam inkopen van 

Vraagafhankelijk vervoer’ en ‘Criteria voor duurzaam inkopen van Leerlingenvervoer en gym -

/zwemvervoer’. Toepassing van het CO2-plafond wordt bij concessies voor vraagafhankelijk 

vervoer aanbevolen door de overheid, aangezien het een meetbaar doelvoorschrift is dat de 

markt de vrijheid geeft om een gewenste oplossing te bieden. Er is echter in geen van de 

onderzochte aanbestedingen gebruik gemaakt van dit prestatiegerichte criterium. Het tweede 

alternatief, een voertuiggebonden beperking van de CO2-uitstoot, wordt wel toegepast in een 

aantal aanbestedingen, maar geldt alleen bij de vervanging van voertuigen tijdens de 

concessie of voertuigen die als aanvulling op het bestaande wagenpark worden aangeschaft. 

Dit doelvoorschrift staat daarom ook niet garant voor een betekenisvolle CO2-reductie tijdens 

de concessieperiode. 

Al met al kan geconcludeerd worden dat een zeer beperkt deel van de concessies tussen 

oktober 2011 en juni 2013 klimaatvriendelijk aanbesteed zijn en dat bij de aanbesteding van 

vraagafhankelijk vervoer in geen van de onderzochte gevallen gebruik is gemaakt van de 

potentieel meest effectieve maatregel voor CO2-reductie: het CO2-plafond.  
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