
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Criteria voor duurzaam inkopen van 
Beveiliging 

Versie: 1.5 

Datum: oktober 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Colofon 
 

Dit criteriadocument voor het duurzaam inkopen van Beveiliging is opgesteld in opdracht van het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Criteria voor duurzaam inkopen van Beveiliging versie 1.5 

Datum publicatie: oktober 2011                                     



 

Inhoudsopgave 
 
1 Inleiding ..................................................................................................................2 

1.1  Afbakening van de productgroep ..........................................................................2 
1.2  Status en relatie tot vernieuwing Duurzaam Inkopen ..............................................3 

2 Markt en duurzaamheid .............................................................................................4 

2.1 Marktontwikkelingen...............................................................................................4 
2.2 Duurzaamheidsaspecten .........................................................................................5 
2.2.1  Milieuaspecten...................................................................................................5 
2.2.2   Sociale aspecten...............................................................................................9 

3 Duurzaamheid in het inkoopproces............................................................................ 10 

3.1  Voorbereidingsfase (aandachtspunten) ................................................................ 10 
3.2  Specificatiefase (criteria) ................................................................................... 10 
3.2.1  Kwalificatie van leveranciers ........................................................................... 10 
3.2.2  Programma van eisen .................................................................................... 10 
3.2.3  Gunningscriteria............................................................................................ 12 
3.2.4  Contract....................................................................................................... 13 
3.3  Gebruiksfase (aandachtspunten)......................................................................... 13 

4 Meer informatie ...................................................................................................... 14 

Bijlage 1 Wijzigingen ten opzichte van vorige versie ....................................................... 15 

Bijlage 2  Wet en regelgeving en keurmerken ................................................................. 16 

Bijlage 3 Euro-emissienormen...................................................................................... 18 

Bijlage 4 Klimaatcompensatie ...................................................................................... 20 

Criteria voor duurzaam inkopen van Beveiliging versie 1.5 

Datum publicatie: oktober 2011                                    

1



 

1 Inleiding 

De overheid wil concrete stappen zetten naar een duurzame samenleving en geeft zelf het goede 
voorbeeld. Door als overheid duurzaam in te kopen, krijgt de markt voor duurzame producten 
een stevige impuls. De verschillende overheden hebben voor zichzelf doelen gesteld ten aanzien 
van duurzaam inkopen. Om de doelstellingen te bereiken zijn duurzaamheidscriteria ontwikkeld 
voor een groot deel van de producten, diensten en werken die overheden inkopen. Deze criteria 
zijn geen regelgeving maar zijn bedoeld als handvat om duurzaam in te kopen. 

In dit document vindt u de criteria voor de productgroep Beveiliging. Ook vindt u in dit document 
aandachtspunten voor de fase vóór en ná de inkopen, achtergrondinformatie, afwegingen bij de 
criteria, uitwerking van de criteria in bestekteksten en uitwerking van de beoordeling van 
criteria. 

1.1  Afbakening van de productgroep 

De productgroep Beveiliging omvat alle beveiligingsdiensten die de overheid bij particuliere 
beveiligingsbedrijven inkoopt, met uitzondering van persoonsbeveiliging en beveiliging van geld- 
en waardetransport. Daarnaast zijn ook de inkoop van beveiligingsinstallaties en -apparatuur 
uitgesloten van deze productgroep.  

Bij persoonsbeveiliging en de beveiliging van geld- en waardetransport kunnen 
duurzaamheidsbelangen de kwaliteit van de beveiliging in de weg staan. Vandaar dat 
persoonsbeveiliging en beveiliging van geld- en waardetransport niet binnen de afbakening van 
deze productgroep vallen. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van bepantserde en dus ‘zware’, 
relatief vervuilende wagens: het belang van bepantsering prevaleert boven het 
duurzaamheidsbelang van zuinige, schone wagens.  

Beveiligingstechniek, -installaties en de hieraan gekoppelde -apparatuur horen in veel gevallen 
bij de inrichting van een gebouw. Vaak zit de apparatuur nagelvast aan het gebouw; in veel 
gevallen zal deze worden opgenomen bij de aanbesteding van de nieuwbouw, of renovatie van 
een gebouw. Verder staan bij beveiligingsinstallaties, -materiaal en -apparatuur zaken als een 
gegarandeerde werking, performance, robuustheid en kwaliteit voorop. Duurzaamheidscriteria 
zullen door deze voorwaarden een complex karakter vertonen en zij kunnen een goede, 
gegarandeerde werking mogelijk negatief beïnvloeden. Daarom zijn beveiligingsinstallaties en –
apparatuur uitgesloten van deze productgroep.  

Om het de aanbestedende dienst gemakkelijker te maken wordt een selectie van CPV-codes 
gegeven die van toepassing kunnen zijn op deze productgroep. Deze selectie is niet uitputtend of 
compleet. Het blijft de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst om zelf de juiste set 
van CPV-codes te verzamelen, aansluitend bij de betreffende aanbesteding. 

De volgende CPV-codes zijn op deze productgroep van toepassing:  

CPV-code Omschrijving 

79700000 - 1 Opsporings- en beveiligingsdiensten. 

79710000 - 4 Beveiligingsdiensten. 

79711000 - 1 Diensten voor alarmbewaking. 

79713000 - 5 Bewakingsdiensten. 

79714000 - 2 Surveillancediensten. 

79715000 - 9 Patrouillediensten. 

79992000 - 4 Receptiediensten. 

79993000 - 1 Gebouwen- en faciliteitenbeheer. 
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1.2  Status en relatie tot vernieuwing Duurzaam Inkopen 

Dit document is in oktober 2011 voor het laatst gewijzigd. Zie bijlage 1 voor een toelichting op 
de wijzigingen. 

In juni 2011 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu positief gereageerd op een 
advies van VNO-NCW, MKB-Nederland, MVO-Nederland, De Groene Zaak en NEVI met 
aanbevelingen voor duurzaam inkopen. Op enkele punten komt dit document al tegemoet aan de 
aanbevelingen, voor andere voorstellen wordt bekeken op welke wijze deze kunnen worden 
verwerkt. Om optimaal duurzaam in te kopen is daarom het dringend advies om naast dit 
document kennis te nemen van de voor inkopers relevante aanbevelingen zoals zijn gebundeld 
op de website van PIANOo. Het gaat onder meer om het meenemen van duurzaamheid in het 
hele inkoopproces en het in dialoog treden met de markt. Bij deze aanbevelingen worden in de 
loop van de tijd meer concrete handvatten geplaatst. Ook het verwerken van de aanbevelingen 
in de criteriadocumenten wordt ter hand genomen. Op de website van AgentschapNL staat de 
planning voor de aanpassing van de criteriadocumenten. 

 

 

 

Criteria voor duurzaam inkopen van Beveiliging versie 1.5 

Datum publicatie: oktober 2011                                    

3

http://www.pianoo.nl/duurzaaminkopen
http://www.agentschapnl.nl/duurzaaminkopen


 

2 Markt en duurzaamheid 

In dit hoofdstuk vindt u de inhoudelijke afwegingen die geleid hebben tot de set van criteria voor 
Beveiliging. 

2.1 Marktontwikkelingen 

De afgelopen jaren neemt de behoefte aan inzet van particuliere beveiligingsdiensten toe, ook bij 
overheden. Bij overheidsgebouwen (vaak kantoren) is het bijvoorbeeld steeds gebruikelijker dat 
particuliere beveiligingsbedrijven de toegang en receptiediensten regelen en hiervoor mensen in 
uniform leveren. 

De beveiligingsbranche, omzet en werkgelegenheid 

De Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB), die 60 bedrijven organiseert,  
schat dat zij 95% van de markt vertegenwoordigt. De totale branche bestaat volgens hun 
schatting uit 320 bedrijven. De geschatte jaarlijkse omzet van VPB-leden bedroeg in 2007 1,3 
miljard euro (Branchescan Particuliere Beveiliging 2007). Deze omzet is als volgt verdeeld:  

• Luchthaven beveiliging 14% 

• Mobiele surveillance   14% 

• Objectbeveiliging   70%  

• Meldkamer/Alarmcentrale    2% 

Van deze jaarlijkse omzet bestaat circa 588 miljoen euro uit loonkosten (met name 
dienstverlening). Het resterende deel omvat technische installaties en materiaal.  
Alhoewel precieze cijfers ontbreken, schatten stakeholders in dat ruwweg 30% van de omzet 
gerelateerd is aan overheidsbestedingen. 

Bedrijven 

De beveiligingsbranche is dynamisch. Er vonden en vinden veel organisatorische veranderingen 
plaats, zoals fusies en reorganisaties. De beveiligingsmarkt in Nederland kent op dit moment een 
beperkt aantal grote internationaal opererende beveiligingsorganisaties. Daarnaast zijn er vele 
middelgrote en kleine organisaties.  

Verder vormt taal een grote barrière als het gaat om de inzet van particuliere beveiligers uit (in) 
een ander land. De markt voor particuliere beveiliging is daarom een ‘nationaal georiënteerde 
markt’. 

In de beveiligingsbranche zijn volgens de VPB-scan circa 30.000 personen werkzaam, waarvan 
een deel inhuurkrachten (2.500 personen). Werknemers van Nederlandse beveiligingsbedrijven 
dragen een herkenbaar uniform (broek/jas met logo). Tijdens surveillancediensten verplaatsen 
zij zich in bedrijfsauto’s met logo. Hun instrumentarium is vaak: een portofoon, een mobiele 
telefoon, controlelijsten, checklisten en beveiligingsmanuals. Bij de overheid is de taak van de 
beveiliger de afgelopen jaren verbreed. Door afstoting van bijvoorbeeld receptietaken is de 
externe beveiliger in veel gevallen ook BHV’er en receptionist.  

Innovatiemogelijkheden 

Op dit moment wordt de beveiligingsmarkt met name gedreven door kwaliteitsimpulsen.  
Zo heeft de branchevereniging VPB in 2006 een Keurmerk Beveiliging ingevoerd. Dit is 
toegankelijk voor elk beveiligingsbedrijf en sinds juni 2008 verplicht voor leden. De VPB 
overweegt om in 2009, bij de aanpassing van het keurmerk, milieuaspecten op te nemen.  
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De snelle ontwikkeling van ICT zorgt voor veel innovatiemogelijkheden bij bewaking- en 
beveiligingsapparatuur en daarmee ook in de dienstverlening. Een van de ontwikkelingen is de 
controle op afstand van alarmmeldingen, ofwel meldingsverificatie: Remote Control.   

De beveiligingsbranche werkt uit kostenoogpunt aan een optimale indeling (snel, effectief, 
efficiënt) en planning van surveillanceritten. Hierbij wordt steeds meer gekeken naar 
intelligentere routeplan-apparatuur en software (zoals Tom-Tom work). 

2.2 Duurzaamheidsaspecten 

2.2.1  Milieuaspecten 

Transport (mobiliteit) 
De belangrijkste milieu-impact van beveiligingsdiensten komt voort uit het transport tijdens de 
surveillance1. Voor de surveillancediensten is een auto onmisbaar om snel en adequaat te 
kunnen handelen. De ‘vloot’ aan surveillanceauto’s, al dan niet met bedrijfslogo en grijs 
kenteken, neemt daarom steeds meer toe. Aangezien deze auto’s tijdens werktijden nagenoeg 
constant op de weg zijn, rijdt het overgrote deel van deze auto’s op diesel.  

De surveillanceauto’s worden door de beveiligingsmedewerkers niet gebruikt voor woon- 
werkverkeer. 

Omdat het wagenpark dat gebruikt wordt voor surveillance uit oogpunt van Europese 
aanbestedingsregelgeving direct in verband staat met de uitvoering van de opdracht (nl. 
surveillance vanuit auto’s) is het mogelijk om duurzaamheidscriteria aan dit wagenpark te 
stellen. Milieuaspecten die hierbij spelen zijn: 

• Zuinige motoren; 

• Zuinig rijgedrag; 

• Alternatieve brandstoffen; 

• Alternatieve aandrijving; 

• Euro-emissienormen; 

• Gebruik roetfilters; 

• Klimaatcompensatie. 

Bovenstaande aspecten zullen hieronder besproken worden. 

Zuinige motoren 

De zuinigheid van de in te zetten voertuigen kan worden bepaald op basis van de CO2-uitstoot in 
grammen per kilometer. Autofabrikanten zijn op basis van de Europese richtlijn 1999/94/EG 
verplicht om de CO2-uitstoot (g/km) van de auto te vermelden. Voor personenauto’s bestaat er 
in Nederland een energielabel dat de relatieve zuinigheid van personenauto’s bepaalt.  
Voor surveillance wordt echter doorgaans geen gebruikgemaakt van personenauto’s maar van 
bedrijfswagens, waar geen energielabels voor bestaan.  

De productgroep Beveiliging zal op termijn worden samengevoegd met de productgroep 
Verhuisdiensten en Transportdiensten tot één productgroep Transportdiensten. De criteria van 
deze productgroepen zijn om deze reden alvast gelijkgeschakeld. Hierbij is het eerder opgestelde 
gunningscriterium ten aanzien van beperking van CO2 uitstoot van surveillanceauto’s vervallen. 

                                                        
1 Het woon-werkverkeer heeft onvoldoende relatie met hetgeen dat wordt aanbesteed (het ‘voorwerp van de 
opdracht’, in dit geval de beveiligingsdienst), waardoor aan dit aspect geen criteria kunnen worden gesteld. 
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Zuinig rijgedrag: Het Nieuwe Rijden 

Het is goed mogelijk het brandstofgebruik tijdens de gebruiksfase te verminderen door zuinig 
rijgedrag.  

Zuinig rijden wordt gestimuleerd door het programma Het Nieuwe Rijden of alternatieve 
trainingen. Dit zijn trainingen die chauffeurs kunnen volgen, met als beoogd resultaat 
gedragsverandering te bereiken dat moet leiden tot een lager brandstofgebruik.  

Het Nieuwe Rijden (HNR), zoals dat in Nederland wordt gestimuleerd, omvat twee 
hoofdelementen: een energiezuinige rijstijl en een optimale bandenspanning (dat is de 
bandenspanning die de producent van het voertuig aanbeveelt). Er is een speciale HNR-training 
die openstaat voor iedereen, dus ook voor werknemers van niet-Nederlandse gegadigden.  
Kort na een cursus kan de besparing bij personenauto’s 10% of meer zijn. Het CBR heeft de 
principes van ‘Het Nieuwe Rijden’ per 1 januari 2008 in het vernieuwde rijexamen als een 
afzonderlijk onderwerp beoordeeld. Dat betekent dat iedereen die na die datum het rijbewijs 
heeft gehaald, kennis heeft van Het Nieuwe Rijden.  

Er is onderzocht of er een criterium (geschiktheidseis) geformuleerd kan worden gericht op de 
opleiding en training van medewerkers op milieuaspecten bij de uitvoering van de 
werkzaamheden. Omdat de duurzaamheidswinst hiervan niet gegarandeerd is en dit bovendien 
relatief veel administratieve lasten oplevert, is er geen criterium voor ‘Het Nieuwe Rijden’ 
geformuleerd.  

Zuinig rijgedrag kan ook worden gestimuleerd door de inzet van een boordcomputer, die 
voortdurend het brandstofverbruik meet. Boordcomputersystemen zijn in staat om in combinatie 
met GPS-plaatsbepaling, eventuele randapparatuur en mobiele datacommunicatie, 
transportondernemingen en hun opdrachtgevers inzicht te geven in de status van de auto en 
lading, en de geleverde prestaties. Doordat de bestuurder continu op de hoogte is van de 
gevolgen van zijn rijgedrag voor het brandstofverbruik, kan hij direct zijn rijstijl aanpassen. 
Bovendien kan de eigenaar van het wagenpark de resultaten van de boordcomputers van alle 
voertuigen gebruiken om de chauffeurs aan te spreken op hun gemiddelde brandstofgebruik. 
Diverse stakeholders hebben aangegeven dat het gebruik van dergelijke apparatuur uit oogpunt 
van efficiënt rittenmanagement en de daarmee gepaard gaande kostenbesparing (zowel wat 
betreft tijdswinst als brandstofbesparing) bij de meeste beveiligingsbedrijven al gebruikelijk is. 
Ook is het uit aanbestedingstechnisch oogpunt lastig om eenduidig te omschrijven waar 
dergelijke systemen exact aan moeten voldoen. Dat komt ook doordat de technische (software) 
ontwikkelingen van deze systemen elkaar in snel tempo opvolgen, waardoor de op te nemen 
specificaties in de criteria snel zullen verouderen. Daarom is er geen criterium voor het gebruik 
van dergelijke computersystemen opgesteld. 

Alternatieve brandstoffen 

De CO2-uitstoot van motoren kan verminderd worden door de inzet van alternatieve 
brandstoffen, zoals aardgas of biobrandstoffen. Vooralsnog worden vanuit Duurzaam Inkopen 
geen criteria ontwikkeld voor brandstoffen.  

Alternatieve aandrijving 

Alternatieve aandrijving zoals hybride- of volledige elektrische aandrijving kan bij surveillance 
(zeker in stadsverkeer met veel start-stop bewegingen) significante milieuvoordelen bieden, 
zoals beperking van lokale luchtverontreiniging en beperkt gebruik van fossiele brandstoffen.  
Er bestaat op dit moment echter discussie in hoeverre hybride- en volledig elektrische voertuigen 
milieuvriendelijker zijn dan ‘reguliere’ voertuigen als de productie en de afvalfase van het 
voertuig ook wordt meegenomen. Op dit moment is niet eenduidig vast te stellen in hoeverre het 
zinvol is om deze alternatief aangedreven voertuigen uit oogpunt van duurzaamheid aan te 
moedigen. Vooralsnog is hierom afgezien van het opstellen van een criterium rond alternatief 
aangedreven voertuigen.  
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Schone motoren: Euro-emissienormen 

De Euro-emissienormen hebben betrekking op de luchtverontreinigende emissies CO 
(koolmonoxide), HC (koolwaterstoffen), NOx (stikstofoxides) en PM10 (fijn stof). De Europese 
emissieregelgeving voor nieuwe personenauto’s en bestelauto’s is vastgelegd in Directive 
70/220/EEC. 

Voor personenauto’s en bestelwagens is Euro 4 de vigerende norm voor emissies van NOx, PM, 
HC en CO. Sinds 2005 moeten alle nieuwe personenauto’s en bestelwagens voldoen aan de Euro 
4-norm. De Euro 4-norm voor benzinewagens (personen- en bestelwagens) kent geen 
limietwaarde voor de emissie van fijn stof, de Euro 4-norm voor dieselwagens (personen- en 
bestelwagens) wel. 

In december 2006 zijn de emissienormen voor Euro 5-voertuigen in Brussel vastgesteld. Op dit 
moment is de beschikbaarheid van auto’s die aan deze norm voldoen nog zeer beperkt.  
Omdat de benodigde technische aanpassingen beperkt zijn, (met name in het geval van 
benzineauto’s) kan de beschikbaarheid van Euro 5-voertuigen snel toenemen (AMT, 2006).  
Op het moment dat overheden Euro 5-voertuigen gaan stimuleren, zal de beschikbaarheid 
waarschijnlijk snel toenemen. Dit is ook het geval gebleken bij subsidies in het verleden.  

In 2005 heeft het kabinet bekend gemaakt dat nieuwe dieselpersonenauto's die vervroegd 
voldoen aan de scherpere Euro 5-emissienormen, fiscaal zullen worden gestimuleerd.  
Dat gebeurt zodra deze auto's op de markt komen en als dit zinvol is. Op dit moment stimuleert 
het rijk nieuwe auto’s die voorzien zijn van een roetfilter. Een Euro 4 voertuig uitgerust met een 
(affabriek) roetfilter haalt over het algemeen de norm voor fijn stof voor Euro 5. De stap naar 
een Euro 5-voertuig is hierdoor minder groot voor dieselauto’s. Dieselauto’s kenden ook onder de 
Euro 4-norm al een bovengrens voor de emissie van fijn stof. Een PM 10-norm voor (direct 
ingespoten) benzinevoertuigen is nieuw vanaf Euro 5. Ook al gelden de Euro 5-eisen nog niet, 
toch zijn er al voertuigen met Euro 5-typekeur. Meer informatie over de Euro-emissienormen 
kunt u vinden in bijlage 3 van dit document. 

Er is een criterium (minimumeis) opgesteld rond het inzetten van surveillancewagens die 
minimaal voldoen aan de Euro 4-norm. Daarnaast is een gunningscriterium opgesteld dat extra 
punten toekent aan beveiligingsbedrijven die surveillancevoertuigen kunnen inzetten die voldoen 
aan de Euro 5-norm. 

Roetfilters 

Een roetfilter vangt de (fijn stof) deeltjes die vrij komen bij de verbranding van diesel op in een 
filter. Vooral de kleinere deeltjes worden afgevangen doordat zij vastkleven aan de wanden van 
de poriën van het filtermateriaal. Roetfilters zijn daardoor ook voor de allerkleinste deeltjes zeer 
effectief. Een roetfilter is doorgaans gemaakt van keramisch materiaal. Elke 200 tot 1000 
kilometer vindt in het roetfilter verbranding (regeneratie) plaats van de afgevangen en 
verzamelde roetdeeltjes. Er zijn twee soorten roetfilters, het zogeheten gesloten roetfilter en het 
(half)open roetfilter. Gesloten filters vinden veelal toepassing in nieuwe dieselauto’s en 
(half)open filters in bestaande dieselmotoren. Gesloten filters zijn met een rendement van 90% 
effectiever dan (half)open filters, die een rendement hebben van 50%. Er is een ruime 
beschikbaarheid aan nieuwe dieselauto’s die zijn voorzien van een roetfilter. Deze zogeheten 
affabriek systemen zijn gesloten filters en kunnen de roetuitstoot met 95% of meer reduceren. 
Sinds 1 juni 2005 stimuleert de overheid de aankoop van een nieuwe dieselauto met een 
ultralage roetuitstoot fiscaal met een korting van 600 euro op de Belasting Personenauto's 
Motorrijwielen (BPM).  

Wel leidt de toepassing van een roetfilter leidt tot een extra brandstofverbruik van 1 tot 3%, 
door de verhoogde uitlaattegendruk en door het (tijdens het rijden) regeneren (schoonbranden) 
van het filter.  

Op https://ovi.rdw.nl/ staat een lijst met voertuigen die te leveren zijn met een affabriek 
roetfilter.   
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Op 22 januari 2009 is een convenant2 van kracht geworden dat erop gericht is om het 
percentage nieuwe bestelwagens met ingebouwde roetfilter versneld op te voeren. In het 
convenant is afgesproken dat fabrikanten en importeurs van bestelauto’s modellen zonder 
ingebouwd roetfilter versneld uit het assortiment halen. Tegelijkertijd zullen de 
brancheverenigingen van de kopers van bestelauto’s hun leden er zoveel mogelijk toe bewegen 
om bij de aanschaf van een nieuwe bestelauto te kiezen voor een auto met ingebouwd roetfilter. 
Het ministerie van VROM zal de subsidieregeling voor zogenoemde affabriek roetfilters op 
bestelwagens en taxi’s verlengen.  

Voor bestaande diesels zijn er ‘half-open’ filters op de markt. Deze filters laten altijd een deel 
van de uitlaatgassen door, zodat het filter niet verstopt kan raken. Deze filters hebben een 
rendement van 30 tot 50%.  

Het is nu mogelijk voor fabrikanten van retrofit roetfilters om aanvragen voor typegoedkeuringen 
in het kader van de Retrofit roetfilterregeling in te dienen. Per 1 juli 2006 bestaat de 
mogelijkheid voor eigenaren van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s met een dieselmotor hun 
voertuig te laten voorzien van een retrofit roetfilter. Zie voor meer informatie de RDW-website: 
http://www.rdw.nl. 

Er is een criterium (minimumeis) opgesteld die roetfilters (affabriek , retrofit of een installatie 
met ten minste een gelijkwaardige werking) voor dieselsurveillanceauto’s verplicht stelt. 

Klimaatcompensatie 

Het beveiligingsbedrijf kan de gemaakte transportkilometers van de surveillance compenseren 
door middel van klimaatcompensatie. Onder klimaatcompensatie wordt verstaan het 
compenseren van de veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen (vertaald naar CO2-equivalenten) 
van in dit geval mobiliteit door het vastleggen van CO2 in bomen of het voorkómen van CO2-
uitstoot elders. Dit gebeurt in de praktijk door CO2-credits in te kopen. (Zie voor meer 
informatie: www.klimaatcompensatie.nl; www.milieucentraal.nl) 

Er is voor gekozen om een gunningscriterium voor klimaatcompensatie op te nemen, waarin 
beveiligingsbedrijven die in het kader van de opdracht gemaakte kilometers klimaatneutraal 
maken aan de hand van klimaatcompensatie extra punten krijgen. De overheid verplicht 
beveiligingsbedrijven dus niet om klimaatcompensatie toe te passen; degenen die dat wel doen 
maken echter een grotere kans om de aanbesteding gegund te krijgen. Door de ontwikkelingen 
in de markt voor klimaatcompensatie en de wens voor zelfregulatie van de markt is het op dit 
moment onnodig een criterium te formuleren voor de wijze waarop klimaatcompensatie 
plaatsvindt. Er is dus geen sprake van extra eisen gesteld aan de wijze waarop de 
klimaatcompensatie plaatsvindt.  

Kleding (uniformen) 
De meeste medewerkers van beveiligingsbedrijven dragen ten behoeve van hun herkenbaarheid 
een uniform. Milieuwinst is te behalen door de keuze voor bepaalde milieuvriendelijke 
textielsoorten en/of kledingmerken. Onderzocht is in hoeverre de criteria uit de productgroep 
Bedrijfskleding zouden zijn over te nemen in deze productgroep. De uniformen van 
beveiligingspersoneel staan echter vanuit het oogpunt van Europese aanbestedingsregelgeving te 
ver af van de uit te voeren opdracht om hier criteria aan te kunnen stellen. 

                                                        
2 Convenant beperking fijnstofuitstoot lichte bedrijfsauto’s en kampeerauto's. Meer informatie:  
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/convenanten/2009/01/22/convenant-fijnstofuitstoot-
bestel-en-kampeerauto-s.html 
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Milieumanagement 
Om de milieu-impact van het beveiligingsbedrijf (als gevolg van kantoor en mobiliteit) in zijn 
algemeenheid te beperken kan men ook gebruikmaken van een milieumanagementsysteem.  
Het milieumanagementsysteem van een onderneming geeft de werkwijze aan voor het 
milieubeheer door alle afdelingen van de onderneming. Het milieumanagementsysteem behelst 
de milieuaspecten die relevant zijn voor de onderneming en waarop zij invloed heeft.  
Een randvoorwaarde voor invoering van een milieumanagementsysteem is dat dit zowel voor 
kleine als grote bedrijven geschikt en haalbaar is. Veelgebruikte milieumanagementsystemen, 
zoals ISO14001, zijn nog nauwelijks bij beveiligingsbedrijven ingevoerd. Uit 
aanbestedingstechnische overwegingen (proportionaliteit en marktaanbod) is geen criterium voor 
een milieumanagementsysteem opgenomen.  

Cradle-to-Cradle 

Het ‘Triple-P’ concept (People, Planet, Profit) is een breed en richtinggevend denkkader voor de 
duurzame ontwikkeling in de samenleving. Recent is er bovendien veel aandacht ontstaan voor 
het ‘Cradle-to-Cradle’ concept. Dit concept zet een uitdagend toekomstbeeld neer, namelijk een 
menselijke samenleving die een positieve invloed heeft op het ecosysteem. Het accent verschuift 
daarbij van eco-efficiënt (minimaliseren van het ongewenste) naar ecoeffectief (optimaliseren 
van wenselijke). Producten en  productiesystemen worden zodanig ontworpen dat ze een nuttige 
functie vervullen, ook na afloop van het gebruik. Kortom een duurzame kringloopsamenleving 
waarin materialen telkens hoogwaardig terugkeren in de technosfeer of biosfeer. Een dergelijke 
benadering daagt uit tot creativiteit en innovatie. Via Duurzaam Inkopen wil de overheid 
ontwikkelingen die toewerken naar deze duurzame kringloopsamenleving stimuleren. Meer 
informatie over hoe de overheid via Duurzaam Inkopen het Cradle-to-Cradle-concept kan 
stimuleren staat in de brochure die te downloaden is op de website van PIANOo. 

2.2.2  Sociale aspecten 

Duurzaamheid kent naast milieu ook een sociale invalshoek. Voor Duurzaam Inkopen is het 
sociale aspect uitgewerkt in enkele generieke instrumenten en daarom niet in dit 
productgroepspecifieke document opgenomen, zie de website van PIANOo. De afspraken over 
toepassing van deze instrumenten verschillen per overheidssector. 

• Voor de bevordering van internationale arbeidsnormen en mensenrechten in de 
internationale productieketen zijn sociale voorwaarden opgesteld bedoeld voor toepassing 
bij aanbestedingen boven de Europese drempelwaarden.  

• Voor de bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt (Social Return) zijn handvatten opgesteld.  

• Verantwoordelijk marktgedrag kan worden bevorderd door als overheden en 
marktpartijen ieder voor zich de goede intenties vast te leggen. Voor de 
schoonmaakbranche is hiervoor medio 2011 een code ontwikkeld, die als inspiratiebron 
kan dienen en waarvoor verbreding naar andere sectoren wordt onderzocht.  

 

Er zijn nog andere sociale elementen denkbaar binnen Duurzaam Inkopen. Daarvoor zijn 
momenteel geen landelijke instrumenten beschikbaar. 
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3 Duurzaamheid in het inkoopproces 

De criteria in dit document zijn verdeeld over de verschillende stappen in het inkoopproces. Meer 
informatie over de stappen in het inkoopproces en de manier waarop duurzaamheid daarin kan 
worden meegenomen, vindt u op de website van PIANOo. Het is aan te bevelen deze informatie 
te bekijken voordat u met de criteria voor deze productgroep aan de slag gaat. 

3.1  Voorbereidingsfase (aandachtspunten) 

Elke inkoop of aanbesteding begint met het inventariseren van de behoefte van de (interne) 
klant. Duurzaamheid kan in deze fase meegenomen worden door te onderzoeken of de aanschaf 
noodzakelijk is en of er een duurzamere oplossing is voor de inkoopbehoefte. Voor de inkoop van 
de productgroep Beveiliging zijn geen aandachtspunten geformuleerd. 

3.2  Specificatiefase (criteria) 

In de specificatiefase wordt de behoefte van de (interne) klant vertaald in een 
aanbestedingsdocument. In deze fase worden geformuleerd: 

• Criteria voor de kwalificatie van leveranciers. Dit kunnen uitsluitingsgronden en 
geschiktheidseisen zijn, ofwel eisen aan de leverancier en in een niet-openbare 
aanbesteding eventueel ook selectiecriteria, ofwel wensen ten aanzien van de leverancier. 

• Een beschrijving van de minimumeisen die ten aanzien van levering, dienst of werk 
gesteld worden (het Programma van Eisen). 

• Gunningscriteria, ofwel wensen voor levering, dienst of werk. Deze zijn alleen van 
toepassing als gekozen wordt voor het gunnen op Economisch Meest Voordelige 
Inschrijving. 

• Het contract met daarin contractbepalingen. 

De criteria in dit document zijn opgesteld om de inkoper te ondersteunen bij het duurzaam 
inkopen van Beveiliging. De criteria zijn juridisch getoetst. Elke inkoop en aanbesteding is echter 
maatwerk. Het opstellen van een aanbestedingsdocument blijft dan ook de verantwoordelijkheid 
van de inkoper. 

3.2.1  Kwalificatie van leveranciers 

Voor deze specifieke productgroep zijn geen criteria geformuleerd voor de kwalificatie van 
leveranciers.  

3.2.2  Programma van eisen 

Minimumeisen  

Minimumeis 

nr. 1 

(Bij inkoop surveillancediensten) 

Alle voor de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen t/m 3500 kg 
voldoen aan de Euro 4-norm.  

Toelichting 

voor inkoper 

De Euronormen worden vastgesteld door de Europese Commissie. Van elk 
nieuw autotype dat op de markt komt, wordt getoetst of dit binnen de 
vigerende norm valt. Bij de fabrikant is dit opvraagbaar per autotype. 
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Vervuilende emissies door verbrandingsmotoren kunnen verlaagd worden 
door technische aanpassingen van de motoren of door het plaatsen van een 
roetfilter. Voor de uitstoot van voertuigmotoren is door de Europese 
Commissie een stelsel van normeringen opgezet (Euro normen) die steeds 
strenger worden. Sinds 2005 is Euro 4 de wettelijke eis voor nieuwe 
voertuigen (personenauto’s en bestelwagens). De Euro 5 norm is in 
september 2009 van kracht gegaan. 

Emissiewaarden per type voertuig (gewichtsklasse en brandstof) van de 
genoemde Euronormen zijn onder meer te vinden op 
www.dieselnet.com/standards/eu en 
http://ec.europa.eu/environment/air/transport/road.htm 

Verificatie: de inschrijver(s) aan wie u voornemens bent te gunnen kunt u 
vragen om een afschrift van de typegoedkeuringspapieren van de voor de 
uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen. Hieruit is onder andere 
de Euronorm per type voertuig af te leiden. 

 

Minimumeis 

nr. 2 

(Bij inkoop surveillancediensten) 

Alle voor de uitvoering van de opdracht in te zetten dieselvoertuigen t/m 
3500 kg beschikken over de volgende voorziening voor beperking van 
emissie van fijnstof:  

• Roetfilter affabriek.  
• Indien roetfilter affabriek niet leverbaar: retrofit of een installatie 

met een tenminste gelijkwaardige werking. 

Toelichting 

voor inkoper 

De affabriek plaatsing van een roetfilter op dieselauto’s is nog niet wettelijk 
verplicht. Wanneer een voertuig niet met een affabriek roetfilter, dan wel 
voorzien van een installatie met een ten minste gelijkwaardige werking 
geleverd kan worden, kan voorafgaand aan aflevering een retrofit roetfilter 
worden geplaatst. 

Het is nu mogelijk voor fabrikanten van retrofit roetfilters om aanvragen 
voor typegoedkeuringen in het kader van de Retrofit roetfilterregeling in te 
dienen. Per 1 juli 2006 bestaat de mogelijkheid voor eigenaren van 
personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s met een dieselmotor, hun voertuig te 
laten voorzien van een retrofit roetfilter.  
 
Meer informatie is te vinden op de RDW-website: http://www.rdw.nl. 

Verificatie: de inschrijver(s) aan wie u voornemens bent te gunnen kunt u 
vragen om een overzicht van de voor de uitvoering van de opdracht in te 
zetten voertuigen met merknaam en type, alsmede merknaam en type van 
de affabriek roetfilter. De aangeleverde lijst kan vergeleken worden met de 
actuele lijst met voertuiggegevens op https://ovi.rdw.nl/.   
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3.2.3  Gunningscriteria 

Gunningscriteria 

Gunningscriterium 

nr. 1 

(Bij inkoop surveillancediensten) 

Naarmate meer voertuigen voor de uitvoering van de opdracht aan de Euro 
5-norm voldoen, wordt dit onderdeel van de inschrijving hoger 
gewaardeerd. De waardering wordt als volgt berekend: 

% voertuigen dat voldoet aan de Euro 5-norm · 0,1 = Score 

Toelichting 

voor inkoper 

De Euronormen worden vastgesteld door de Europese Commissie. Van elk 
nieuw autotype dat op de markt komt, wordt getoetst of dit binnen de 
vigerende norm valt. Bij de fabrikant is dit opvraagbaar per autotype. 

Vervuilende emissies door verbrandingsmotoren kunnen verlaagd worden 
door technische aanpassingen van de motoren of door het plaatsen van 
een roetfilter. Voor de uitstoot van voertuigmotoren is door de Europese 
Commissie een stelsel van normeringen opgezet (Euronormen) die steeds 
strenger worden. Sinds 2005 is Euro 4 de wettelijke eis voor nieuwe 
voertuigen (personenauto’s en bestelwagens). De Euro 5-norm is in 
september 2009 van kracht gegaan. 

Emissiewaarden per type voertuig (gewichtsklasse en brandstof) van de 
genoemde Euronormen zijn onder meer te vinden op 
www.dieselnet.com/standards/eu en 
http://ec.europa.eu/environment/air/transport/road.htm  

Verificatie: de inschrijver(s) aan wie u voornemens bent te gunnen kunt u 
vragen om een afschrift van de typegoedkeuringspapieren van de voor de 
uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen. Hieruit is onder andere 
de Euronorm per type voertuig af te leiden. 

 

Gunningscriterium 

nr. 2 

Klimaatcompensatie 

(Bij inkoop surveillancediensten) 

Indien de inschrijver klimaatcompensatie toepast op alle autokilometers die 
ten behoeve van de opdracht worden afgelegd wordt dit onderdeel van de 
inschrijving als volgt gewaardeerd: [XX] 

Indien de klimaatcompensatie door de inschrijver wordt uitbesteed en de 
inschrijver nog niet beschikt over een contract voor klimaatcompensatie, 
dient hij uiterlijk binnen 2 maanden na ingangsdatum van de 
overeenkomst een contract met een aanbieder van klimaatcompensatie te 
hebben afgesloten waarmee inschrijver kan aantonen dat de 
autokilometers die ten behoeve van de opdracht worden gemaakt door de 
inschrijver voor 100% wordt gecompenseerd. 

Onder klimaatcompensatie wordt verstaan: het compenseren van 
vrijgekomen broeikasgassen (vertaald naar CO2 -equivalenten) door het 
vastleggen van CO2 in bomen of het voorkomen van CO2 -uitstoot door het 
investeren in duurzame energie en/of energiebesparing. Er worden geen 
nadere eisen gesteld aan de wijze van compensatie. 

Toelichting 

voor inkoper 

Voor een nadere toelichting op klimaatcompensatie en de verschillende 
typen CO2 -emissierechten, zie bijlage 4 van dit criteriadocument. 
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Inschrijver kan gedurende de looptijd van de overeenkomst op basis van 
een kilometeradministratie of een berekeningsmethode, aantonen dat 
inderdaad alle opdrachtgerelateerde autokilometers klimaatneutraal zijn 
gemaakt via klimaatcompensatie.  

3.2.4  Contract 

Contractbepalingen 

Contractbepaling 

nr.  1 

Sociale aspecten 
• Voor de bevordering van internationale arbeidsnormen en 

mensenrechten in de internationale productieketen zijn sociale 
voorwaarden opgesteld bedoeld voor toepassing bij aanbestedingen 
boven de Europese drempelwaarden. Zie de website van PIANOo over 
sociale voorwaarden.  

• Voor de bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt (Social Return) zijn handvatten 
opgesteld. Zie de website van PIANOo over Social Return. 

Toelichting 

voor inkoper 

Duurzaamheid kent naast milieu ook een sociale invalshoek. Voor Duurzaam 
Inkopen is het sociale aspect uitgewerkt in enkele generieke instrumenten en 
daarom niet in dit productgroepspecifieke document opgenomen.  
De afspraken over toepassing van deze instrumenten verschillen per 
overheidssector. 

 

3.3  Gebruiksfase (aandachtspunten) 

Nadat het inkooptraject is afgerond en een product of dienst is ingekocht, bestaan er 
mogelijkheden om het product op een duurzame wijze te gebruiken. Voor deze productgroep zijn 
geen aandachtspunten voor de gebruiksfase geformuleerd. 
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4 Meer informatie 

 

• Branchescan Particulier beveiliging 2007, uitgevoerd door onderzoeksbureau Heliview 
research in opdracht van de VPB.  

• Informatie over het keurmerk beveiliging: website: www.VPB.nl. Het Keurmerk is op 

papier verkrijgbaar bij het secretariaat van de VPB.  
• Wetgeving op het gebied van beveiliging: http://wetten.overheid.nl/. 
• Informatie over normen, www.nen.nl. 
• Rapport: ‘Grensoverschrijdende beveiligers en rechercheurs’, WODC (onderdeel van 

het Ministerie van Justitie) www.wodc.nl. 
• Internationale aspecten/belangen van beveiligingsbedrijven: Confederation of European 

Security services (Coess): www.coess.org. 
 

Algemene informatie over het programma Duurzaam inkopen is te vinden op de website van 
PIANOo. 
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Bijlage 1 Wijzigingen ten opzichte van vorige 
versie  

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 1.0, datum 2 april 2009 zijn: 

• Dit document is per 3 juli 2009 in bewerking naar aanleiding van bespreking van 
Duurzaam Inkopen in de Tweede Kamer. U kunt de website van Agentschap NL 
raadplegen voor meer informatie.  

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 1.1, datum 6 juli 2009 zijn: 

• Dit document is per 28 juli 2009 gewijzigd naar aanleiding van bespreking van Duurzaam 
Inkopen in de Tweede Kamer op 2 juli 2009. De geschiktheidseis m.b.t. ‘Het Nieuwe 
Rijden’ is vervallen. De tekst in hoofdstuk 2 is hierop aangepast. 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 1.2, datum 28 juli 2009 zijn: 

• Dit document is per 10 augustus 2009 gewijzigd naar aanleiding van bespreking van 
Duurzaam Inkopen in de Tweede Kamer op 2 juli 2009.  Het gunningscriterium ten 
aanzien van de beperking van CO2  uitstoot van surveillancewagens is vervallen. De tekst 
in hoofdstuk 2 is hierop aangepast. Per abuis was deze wijziging niet meegenomen in de 
aanpassing van dit document van 28 juli 2009. 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 1.3, datum 10 augustus 2009 zijn: 

• Dit document is per 21 januari 2010 gewijzigd. De lay-out van het document is 
aangepast en een aantal algemene teksten zijn geactualiseerd. 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 1.4, datum 21 januari 2010 zijn: 

• Naar aanleiding van het advies van VNO-NCW, MKB-Nederland, MVO-Nederland, De 
Groene Zaak en NEVI over Duurzaam Inkopen, zijn de volgende zaken aangepast: 

- Onder 1.2, Status en relatie met vernieuwing Duurzaam Inkopen, is een toelichting 
op het advies en de gevolgen voor het huidige document opgenomen. 

- De bewijsmiddelen zijn geschrapt en er is, alleen waar relevant, informatie over 
verificatie opgenomen in de toelichting voor de inkoper. 

• De Sociale Voorwaarden zijn toegevoegd: in hoofdstuk 2 is de paragraaf sociale aspecten 
aangepast en in hoofdstuk 3 is, onder 3.2.4 Contract, een verwijzing opgenomen naar de 
generieke handvatten voor sociale aspecten.  

• De algemene teksten zijn geactualiseerd. Er zijn verwijzingen naar de website van 
PIANOo toegevoegd. Niet werkende links zijn vervangen of verwijderd. 
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Bijlage 2  Wet en regelgeving en keurmerken 

Onderzoek Ministerie van Justitie 

Het Ministerie van Justitie heeft eerder onderzoek verricht naar de regelgeving voor particuliere 
beveiliging in België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Het rapport 
’Grensoverschrijdende beveiligers en rechercheurs’ is integraal terug te vinden op de website van 
het WODC. 

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr)  

De Wet en de bijbehorende regeling (rpbr) zijn op 1 april 1999 in werking getreden. De 
eerste wettelijke regels voor beveiliging stammen al uit de jaren '30 van de vorige eeuw: de wet 
op de weerkorpsen en de particuliere beveiligingsorganisaties. In de wetgeving staan de eisen 
die gesteld worden aan een beveiligingsbedrijf of recherchebureau, de waarborgen voor de 
betrouwbaarheid en opleiding van het personeel, afstemming met het werk van de politie, 
behandeling van klachten. Ook zijn er specifieke bepalingen opgenomen voor particuliere 
alarmcentrales en geld- en waardetransport.  

• de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus bevat de algemene 
regels. 

• de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus bevat een 
uitwerking van bepaalde wetsartikelen.  

• de Circulaire particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus bevat de meest 
concrete regels, onder meer met betrekking tot de aanvraag voor (verlenging van) 
vergunningen, goedkeuring van uniformen en legitimatiebewijzen.  

De Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR) en de bijbehorende 
uitvoeringsregeling (RPBR) zijn recentelijk aangepast om de regels meer in lijn te brengen met 
het Europese recht. Nederland was hiertoe gedwongen door een uitspraak van het Europese Hof 
van Justitie uit 2004. De wijzigingen strekken ertoe dat de Nederlandse overheid bij 
vergunningverlening ’rekening moet houden met’ eisen die al in het buitenland gesteld worden. 
In de praktijk zal het vooral gaan om de eis van vakbekwaamheid. Dat wil zeggen dat 
buitenlandse beveiligingsmedewerkers of particuliere rechercheurs die in Nederland te werk 
worden gesteld, aan Justitie kunnen vragen of de buitenlandse opleiding die men gevolgd heeft, 
als gelijkwaardig wordt beschouwd. 

Dienstenrichtlijn 

De Dienstenrichtlijn (ook wel Bolkesteinrichtlijn) bevat een uitzondering voor 
beveiligingsdiensten. Om die uitzondering te bewerkstelligen heeft de VPB een intensieve lobby 
gevoerd tezamen met de Europese koepelorganisatie voor brancheverenigingen in de particuliere 
beveiliging. De beveiligingsbranche is voorstander van marktwerking, maar dan wel onder gelijke 
condities. Met name voor wat betreft de screening van beveiligingsmedewerkers is harmonisatie 
hard nodig. Volgens de Dienstenrichtlijn moeten de grenzen echter worden opengesteld voor 
buitenlandse beveiligingsbedrijven. De branchevereniging VPB heeft hier o.a. tegen geageerd. De 
reden hiervoor ligt in de striktere wetgeving in Nederland. De marktvraag en het aanbod van 
beveiligingsdiensten zijn verder nationaal georiënteerd. Zij worden o.a. vanwege de taalbarrière, 
nog niet veel over de grens aangeboden en ingekocht. Uiteindelijk zullen buitenlandse bedrijven 
moeten aantonen dat ze hetzelfde kwaliteitsniveau halen om in Nederland diensten te kunnen 
leveren (zie bijlage relevante wetgeving). Binnen de CoESS wordt nauw samengewerkt met 
zusterverenigingen uit de meeste Europese landen. CoESS wisselt informatie uit, voert een 
sociale dialoog met de Europese vakbond voor beveiligingspersoneel en stelt regelmatig 
publicaties op.  
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Europese haalbaarheidsstudie welcome/reception services 

CEN is in 2007 een Europese haalbaarheidsstudie gestart om te bepalen hoe groot de behoefte is 
aan Europese normen voor welcome/reception services. Deze haalbaarheidsstudie valt onder het 
mandaat M/371 Second programming mandate in the field of services. 

Een Europese norm kan meer transparantie geven in taken en verantwoordelijkheden van de 
opdrachtgever en de aanbieder van een dienst. Te denken valt aan het vastleggen van 
termen/definities, processtappen, (minimale) kwaliteitsniveaus van de dienst en 'best practices'. 
De toegevoegde waarde van de dienst wordt daardoor inzichtelijker. Het leidt tot een beter 
begrip van de dienst en een grotere professionaliteit van het in te zetten personeel. Ongeveer 
20% van die activiteiten wordt uitbesteed aan beveiligingsorganisaties. 

De haalbaarheidsstudie wordt in verschillende Europese landen uitgevoerd. In 2008 is er in 
Brussel een workshop voor belanghebbende partijen gehouden. Het eindrapport moet de 
Europese Commissie en CEN inzicht geven in de succesfactoren voor een 
normontwikkelingsproject op het gebied van welcome/reception services en de vervolgstappen 
definiëren (meer informatie: NEN). 

Keurmerk Beveiliging 

De brancheorganisatie VPB heeft een keurmerk beveiliging ontwikkeld, dat wordt getoetst 
door een derde partij. Gecertificeerde partijen en certificerende partijen zijn te vinden op de 
website van de VPB (www.vpb.nl). Het keurmerk beveiliging is op papier verkrijgbaar bij het 
secretariaat van de VPB.  

Naast een aantal procedurele eisen bevat het keurmerk inhoudelijke eisen op het gebied van: 
organisatie, kwaliteitsbeheer, integriteitbeleid, middelenbeheer en dienstverlening. Het aspect 
duurzaamheid komt op dit moment niet expliciet terug in het keurmerk. De VPB is wel van zins 
milieuaspecten op te nemen in het keurmerk. Vooralsnog zijn er dus geen aanknopingspunten 
om dit keurmerk op te nemen als duurzaamheidscriterium. 

 

 

Criteria voor duurzaam inkopen van Beveiliging versie 1.5 

Datum publicatie: oktober 2011                                    

17

http://www.vpb.nl/


 

Bijlage 3 Euro-emissienormen  

Voor de uitstoot van voertuigmotoren is door de Europese Commissie een stelsel van 
normeringen opgezet (Euro-normen) die steeds strenger worden. De Euro-normen worden 
vastgesteld door de Europese Commissie. Van elk nieuw autotype dat op de markt komt, wordt 
getoetst of dit binnen de vigerende norm valt. Bij de fabrikant of de RDW is dit opvraagbaar per 
autotype.  

De Europese emissieregelgeving voor nieuwe personenauto’s (categorie M1) en bestelauto’s 
(categorie N1) is vastgelegd in de Europese richtlijn 70/220/EEC. Deze richtlijn (inclusief 
amendementen 2002/80/EC en 715/2007) formuleert in de Euro-normen 1 t/m 6 (Arabische 
cijfers) eisen voor de luchtverontreinigende emissies CO (koolmonoxide), HC (koolwaterstoffen), 
NOx (stikstofoxides) en PM (fijn stof).  

Voor zware voertuigen gelden de Europese richtlijnen: 88/77/EEC en 05/55/EC (inclusief 
amendementen 2005/55/EG, 1999/96/EC).  

(Bronnen:http://ec.europa.eu/environment/air/transport/road.htm) 
 

Voorbeelden van Euro-emissienormen voor bestelauto’s 

Euro-norm Ingangsdatum  

(nieuwe 
voertuigen) 

CO HC+NOx NOx PM 

Lichte voertuigen (bestelauto’s), categorie N1, 1307-1760 kg, met IDI 
dieselmotor (g/km) 

Euro 1 Oktober 1994 5.17 1.40 - 0.19 

Euro 2 Januari 1998 1.25 1.00 - 0.12 

Euro 3 Januari 2001 0.80 0.72 0.65 0.07 

Euro 4 Januari 2006 0.63 0.39 0.33 0.04 

Euro 5 September 2010 0.63 0.295 0.235 0.005 * 

Euro 6 September 2015 0.63 0.195 0.105 0.005 * 

Lichte voertuigen (bestelauto’s), categorie N1, > 1760 kg, met IDI 
dieselmotor (g/km) 

Euro 1 Oktober 1994 6.90 1.70 - 0.17 

Euro 2 Januari 1998 1.50 1.20 - 0.20 

Euro 3 Januari 2001 0.95 0.86 0.78 0.10 

Euro 4 Januari 2006 0.74 0.46 0.39 0.06 

Euro 5 September 2010 0.74 0.35 0.28 0.005 * 

Euro 6 September 2015 0.74 0.215 0.125 0.005 * 

* er ligt voorstel tot aanpassing naar 0.003 g/km, conform PMP meetprocedure 

 

De zwaarte en ingangsdatum van de Euro-normen verschillen per type voertuig (benzine of 
diesel) en per gewichtsklasse, zoals in tabel 1 wordt geïllustreerd. Actuele tabellen van alle 
emissienormen per type voertuig zijn bijvoorbeeld te vinden op www.dieselnet.com. Praktische 
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informatie over gewichtsklasse per merk/type voertuig is te verkrijgen via dealers en 
bijvoorbeeld gidsen zoals ‘Alle bestelauto´s 2009’. 

Momenteel is Euro 4 de wettelijke eis voor nieuwe personenauto’s en bestelauto’s. In 2006 zijn 
de emissienormen voor Euro 5-voertuigen in Brussel vastgesteld. Op dit moment is de 
beschikbaarheid van auto’s die aan deze norm voldoen nog zeer beperkt. Omdat de benodigde 
technische aanpassingen beperkt zijn, (met name in het geval van benzineauto’s) kan de 
beschikbaarheid van Euro 5-voertuigen snel toenemen3. Op het moment dat overheden Euro 5-
voertuigen gaan stimuleren, zal de beschikbaarheid waarschijnlijk snel toenemen. Dit is ook het 
geval gebleken bij subsidies in het verleden.  

In 2005 heeft het kabinet bekendgemaakt dat nieuwe dieselpersonenauto's die vervroegd 
voldoen aan de scherpere Euro 5-emissienormen, fiscaal zullen worden gestimuleerd. Dat 
gebeurt zodra deze auto's op de markt komen, en als dit zinvol is. Op dit moment stimuleert het 
rijk nieuwe auto’s die voorzien zijn van een roetfilter. Een Euro 4-voertuig uitgerust met een 
(affabriek ) roetfilter haalt over het algemeen de norm voor fijn stof voor Euro 5. De stap naar 
een Euro 5-voertuig is hierdoor minder groot voor dieselauto’s. Dieselauto’s kenden ook onder de 
Euro 4-norm al een bovengrens voor emissie van fijn stof. Een PM 10-norm voor (direct 
ingespoten) benzinevoertuigen is nieuw vanaf Euro 5. 

Ondanks het feit dat de Euro 5-eisen nog niet gelden, zijn er toch al voertuigen met Euro 5-
typekeur (inclusief aanvullende eisen met betrekking tot durability, OBD4 et cetera). Vanwege 
technische aspecten hebben veel truckfabrikanten er namelijk voor gekozen om meteen trucks te 
fabriceren die al aan de Euro 5-eisen voldoen. 

Soms hebben auto’s een Euro 4-typekeur (af te lezen op het voertuig of op 
typegoedkeuringspapieren) maar emissies op de typekeuringstest die lager zijn dan de Euro 5-
norm (alleen af te lezen op typegoedkeurings-papieren verkrijgbaar via fabrikant). 

 

 

                                                        
3 Kleinere inhoud, grotere prestaties, veel mans; Artikel in Auto&motortechniek 66, 2006-12. 
4 OBD-eisen gaan over de monitoring van het functioneren van systemen die de emissies beïnvloeden (in toekomst  
  met NOx-sensor mogelijk ook emissies zelf). Durability-eisen garanderen dat tenminste over een vastgesteld 
  aantal kilometers aan de emissie-eisen wordt voldaan. 
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Bijlage 4 Klimaatcompensatie 

Om de emissies van broeikasgassen te compenseren kunnen verschillende typen CO2 -
emissierechten worden gebruikt: 

1. EU ETS emissierechten  

Op 1 januari 2005 is het Europese emissiehandels systeem (EU ETS) van start gegaan. De eerste 
handelsperiode liep van 2005-2007. Industriële bedrijven die deelnemen aan het EU ETS hebben 
aan het begin van de handelsperiode een hoeveelheid emissierechten ontvangen. Ook is een 
emissie ‘cap’ vastgesteld: de maximale hoeveelheid emissies die het bedrijf mag uitstoten aan 
het eind van de handelsperiode. De bedrijven kunnen ofwel zelf emissies reduceren of 
emissierechten kopen om onder de cap te blijven. De emissierechten kunnen door iedereen 
worden gekocht, dus ook door kopers die niet als bedrijf aan het EU ETS meedoen. Via 
verschillende traders of brokers kunnen emissierechten uit de tweede handelsperiode (2008-
2012) als ‘futures’ voor eventueel volgende handelsperioden worden gekocht. Het uit de markt 
nemen van emissierechten binnen het Europese handelssysteem voor CO2 leidt in principe tot 
CO2-reducties omdat die emissierechten dan niet meer beschikbaar zijn voor andere CO2-
uitstoters.  

2. CERs en ERUs 

De certified emission reductions (CERs) en de emission reduction units (ERUs) zijn 
emissierechten (uitgedrukt in tonnen CO2) die bij de zogenaamde flexibele instrumenten van 
Kyoto horen (Clean Development Mechanism (CDM) en Joint Implementation (JI)). CERs worden 
uitgegeven voor projecten in ontwikkelingslanden die geen Kyoto-verplichtingen zijn aangegaan 
(CDM) en ERUs voor projecten in landen die wel een Kyoto-doelstelling hebben (JI). Voorbeelden 
van projecten zijn: duurzame energie projecten, energie-efficiencyprojecten en methaan-
afvangprojecten. CERs en ERUs worden pas uitgegeven nadat deze door een strenge selectie zijn 
gekomen onder leiding van een UN organisatie (UNFCCC). Met name overheden die aan hun 
Kyoto-doelstelling moeten voldoen kopen CERs en ERUs. Ook bedrijven kopen ze voor de 
emissiehandel. De waarde van CERs liggen begin 2007 ongeveer op 8 euro per ton CO2. Kopers 
die extra eisen stellen aan de duurzaamheid van de projecten kunnen rechten kopen van 
projecten die volgens de Gold Standard zijn goedgekeurd.  

3. VERs  

Verified emission reductions (VERs) worden verhandel op de zogenaamde ‘vrijwillige markt’. 
VERs zijn emissierechten van projecten die niet voldoen aan de eisen van de UN en veelal 
worden gekocht door partijen die vrijwillig besluiten om emissies te reduceren en daarom geen 
eisen hoeven te stellen aan de emissierechten. De meest populaire projecten op de vrijwillige 
markt zijn bosbouwprojecten waarbij CO2 wordt vastgelegd door het aanplanten van bomen. 
Deze vorm van CO2-compensatie wordt door sommige NGO’s bediscussieerd omdat er een risico 
is dat de bomen in de toekomst door bosbrand of kap verdwijnen en de CO2-vastlegging 
daarmee teniet wordt gedaan. Er bestaan overigens ook energieprojecten die aan vrijwillige 
standaards voldoen. De eisen die hierbij worden gesteld zijn afhankelijk van de standaard. Er 
zijn inmiddels veel standaarden geïntroduceerd; Gold Standard is een van de meest bekende, 
maar er wordt ook veel gebruikgemaakt van VCS, VER+ en verschillende standaards voor 
bomenaanplant en bossenbehoud. 
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Een overzicht van de verschillende typen CO2-emissierechten is gegeven in onderstaande tabel.  

Markt/mechanisme Type certificaat Verificatie 

Europees emissie-
handelssysteem 

ETS 
emissierechten 

wettelijk kader EU en EU 
lidstaten  

Clean Development 
Mechanism 

CER UNFCCC 

Joint Implementation ERU UNFCCC  

Vrijwillige markt VER Geen verificatie of volgens 
standaard 
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