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

Criteria voor duurzaam inkopen van conserveringswerken 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 .............................................................................................5 

2.1 Marktontwikkelingen...............................................................................................5 
2.2 Beleid en relevante wetgeving .................................................................................7 
2.3 Duurzaamheidsaspecten .........................................................................................8 
2.3.1    Algemeen ..................................................................................................... 10 
2.3.2  Planet (milieuaspecten).................................................................................. 10 
2.3.3  People (sociale aspecten) ............................................................................... 15 
2.3.4  Profit ........................................................................................................... 15 

3 Duurzaamheid in het inkoopproces............................................................................ 16 

3.1  Voorbereidingsfase (aandachtspunten) ................................................................ 16 
3.2  Specificatiefase (criteria) ................................................................................... 17 
3.2.1  Kwalificatie van leveranciers ........................................................................... 18 
3.2.2  Programma van eisen .................................................................................... 19 
3.2.3  Gunningscriteria............................................................................................ 20 
3.2.4  Contract....................................................................................................... 20 
3.3  Gebruiksfase (aandachtspunten)......................................................................... 21 

4 Meer informatie ...................................................................................................... 22 

Bijlage 1 Wijzigingen ten opzichte van vorige versie ....................................................... 23 

Criteria voor duurzaam inkopen van conserveringswerken 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 Conserveringswerken. 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 Conserveringswerken omvat alle werkzaamheden om hout-, staal- en 
betonoppervlakken van constructies in de GWW-sector te beschermen tegen invloeden van 
buitenaf, dan wel te verfraaien door het aanbrengen van een conserveringssysteem met inbegrip 
van het zo nodig voorbehandelen van de ondergrond.  

Conserveringswerken hebben voornamelijk betrekking op realisatie, beheer en onderhoud van 
civieltechnische kunstwerken zoals bruggen, sluizen, viaducten, waterbouwkundige constructies 
en gemalen, etcetera.  

Voor straatmeubilair en voor gebouwen zijn in separate documenten criteria opgenomen. 

Staalconservering 

Bij staalconservering gaat het om langdurige bescherming tegen corrosie: de beschermende 
werking van het systeem van conserveren moet zo lang mogelijk in stand worden gehouden.  
Dit kan door middel van anorganische conserveringen (metaallagen, keramiek, email), waarvan 
met name het thermisch verzinken in de GWW-sector vaak wordt toegepast en organische 
deklagen zoals verf, rubber en kunsthars. 

Conserveringswerken voor staal met organische deklagen omvatten zowel de voorbehandeling 
als het aanbrengen van het verfsysteem of de onderhoudslaag. Er zijn diverse indelingen van 
beschikbare verfsystemen. Eén van deze indelingen is de rubricering van verfsystemen voor 
staal vanuit het RAW op basis van het bindmiddel. Op hoofdlijnen kunnen de volgende systemen 
worden onderscheiden: Epoxy, Epoxy/PUR, Chloor rubber, Vinyl, Alkyd en Acrylaat.  
Daarnaast vormen de poedercoatings en keramische beschermlagen een aparte groep 
conserveringssystemen. 

Metalen deklagen (verzinkt, thermisch verzinkt, gesherardiseerd, electrolytisch verzinkt),  
dan wel gespoten (schoperen, aluminiseren) maken soms onderdeel uit van het systeem van 
conserveren van staal.  

Ten slotte kan bij conserveringswerken voor staalconstructies worden gedacht aan systemen 
voor kathodische bescherming. Dergelijke systemen bieden namelijk ook bescherming tegen 
aantasting van onder water gelegen delen van een staalconstructie, bijvoorbeeld door toepassing 
van zink- en aluminiumanodes op stalen damwanden. Het voorkomen van materiaalverlies door 
elektrochemische processen in het staal is het basis-principe. Dit kan worden uitgevoerd met 
zinkanodes of door het creëren van potentiaalverschillen met een actieve spanningsbron. Voor 
deze zeer specifieke toepassing van conservering, worden vooralsnog geen criteria ontwikkeld. 
Zeker is wel dat systemen van kathodische bescherming een positieve bijdrage kunnen leveren 
aan de levensduur van voornamelijk waterbouwkundige constructies en daarmee 
duurzaamheidswinst kunnen opleveren. Deze systemen hebben overigens de beperking dat ze 
alleen onderwater of ondergronds toepasbaar zijn. 
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Betonconservering 

Het conserveren van beton is niet per definitie noodzakelijk om de constructie te beschermen en 
wordt ook niet standaard uitgevoerd. De toepassing van coating op beton vindt vaak plaats uit 
esthetisch oogpunt. In specifieke gevallen wordt ook wel coating toegepast bij reparatie van 
constructiefouten en ter voorkoming van schade. Ook het gebruik van coatings om graffiti te 
voorkomen of gemakkelijk te kunnen verwijderen komt voor. Een specifieke toepassing is het 
gebruik van hydrofobeermiddelen, waardoor oppervlakken waterafstotend worden. 

Houtconservering 

Met betrekking tot het bouwmateriaal hout gelden specifieke verfsystemen, waaronder alkyd, 
acrylaat, beitsen en vernissen. 

Naast conservering van hout - door het opbrengen van verflagen - wordt hout ook wel 
verduurzaamd door middel van impregneren. Hierbij kan worden gedacht aan creosotering en 
wolmanisering (ook wel CCA-behandeld hout). De overheid heeft in de afgelopen jaren beleid 
ontwikkeld om de nadelige milieu- en gezondheidseffecten van deze vormen van verduurzaming 
terug te dringen. Zo is het gebruik van gecreosoteerd hout beperkt tot bepaalde toepassingen in 
het Besluit PAK-houdende coatings en producten Wms 2003. Verder verbiedt de vigerende Wet 
milieubeheer onder meer de invoer, de handel en het gebruik van met CCA-behandeld hout voor 
toepassingen waarbij gevaar van herhaald huidcontact bestaat. Dat betekent dat onder meer het 
gebruik van met CCA-behandeld hout in ons land verboden is. Sinds 1 september 2006 is het 
gebruik van arseen voor onder meer het behandelen van hout op grond van de Europese 
Biocidenrichtlijn volledig verboden. Doordat er reeds grote stappen zijn gezet in dit zeer 
specifieke en relatief kleine deel van conserveringswerken, is er op dit moment voor gekozen 
geen criteria te ontwikkelen voor houtimpregnering. 

CPV-codes 

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: 

45221119-9  Brugrenovatiebouw. 

45442120-4 Schilderwerk en aanbrengen van beschermende lagen op 
installaties. 

45442200-9 Aanbrengen van anticorrosielagen. 

45442210-2 Galvaniseren.  

45442300-0 Werkzaamheden voor oppervlakbescherming. 

50232100-1 Onderhoud van straatverlichting. 

50232200-2 Onderhoud van verkeerslichten. 

 

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.  
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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. 
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2 Markt en duurzaamheid 

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

2.1 Marktontwikkelingen 

De markt voor conserveringswerken is zeer breed. Bij de overheid is voornamelijk sprake van 
inkoop van conserveringswerken als onderdeel van een bouwwerk (viaduct, brug, sluis, gemaal). 
Volgens opgave van Rijkswaterstaat wordt door deze dienst in de GWW-sector jaarlijks circa € 50 
miljoen besteed aan metaalconservering. Aan conservering van beton wordt circa € 5 miljoen per 
jaar besteed.  

Van de lagere overheden (provincies, waterschappen en gemeenten) zijn geen cijfers bekend.  
Op basis van een grove inschatting van het areaal civieltechnische kunstwerken, kan worden 
gesteld dat deze overheidsinstanties een veelvoud van genoemde bedragen besteden.  

De verkoop van verf richt zich op klanten in de particuliere markt tot aan grote afnemers zoals 
de applicateurs, verzinkerijen en staalbouwers. 5% van de totale verfproductie van de 
Nederlandse verfindustrie wordt afgezet in de staalconserveringen. 

De markt voor levering van conserveringssystemen op basis van een verfsysteem is grotendeels 
in handen van enkele grote producenten. Er is sprake van een veelvoud aan verfproducten voor 
allerlei toepassingen en ondergronden. De uitvoerders van conserveringswerken voor de 
overheid zijn voornamelijk de aannemers in de GWW-sector, die de feitelijke realisatie van de 
conservering vaak uitbesteden aan gespecialiseerde onderaannemers. 

Initiatieven marktpartijen 

In de periode 2006 tot 2008 is het PSIBouw-project ‘Professionalisering metaalconservering’ 
uitgevoerd. De partijen in deze keten (opdrachtgevers, opdrachtnemers en toeleveranciers) 
opereerden in het verleden onafhankelijk van elkaar, met schijnbaar tegengestelde belangen en 
uiteenlopende visies over gewenste ontwikkelingen in hun markt. In het PSIBouw-project 
‘Professionaliseren staalconserveren’ werkten deze partijen integraal samen aan de noodzakelijke 
vernieuwing van inkoopstrategieën, bouwconcepten, rolverdeling en samenwerkingsprocessen. 
Het eindresultaat van de sector wordt hiermee in belangrijke mate verbeterd, te weten het 
verkrijgen van meer duurzame staalconstructies. 

Het project is een gezamenlijk initiatief van ketenpartijen in de sector (opdrachtgevers, 
applicateurs en verffabrikanten) die zich hebben verplicht de uitkomsten van het project in 
uitvoering te nemen. Hierbij gaat het om richtlijnen voor de productkwaliteit, de productkeuze, 
de productapplicatie, de procesbeheersing en de contractvormen. Deze richtlijnen bieden 
aanknopingspunten voor duurzaam onderhoud en hebben raakvlakken met duurzaam inkopen 
van conserveringswerken (deze documenten zijn beschikbaar via www.staalplaza.nu). De 
aanknopingspunten betreffen: 

• Kaders voor EMVI-criteria; 

• Kaders voor de ontwikkeling van testmethoden ter vergelijking van de prestaties van 
conserveringssystemen; 

• Kaders voor een duurzaam ontwerp van staalconstructies en conserveringssystemen. 

De concrete invulling van deze aspecten en vertaling naar contracteisen oftewel inkoopcriteria 
moet nog plaatsvinden. Conclusie is dat dit project zich in een vergelijkbaar 
ontwikkelingsstadium bevindt als de ontwikkeling van criteria voor duurzaam inkopen van 
Conserveringswerken, met dien verstande dat marktpartijen in het PSIBouw-project al langer 
bezig zijn en het project gezamenlijk uitwerken. 
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De Nederlandse verf- en drukinktindustrie heeft eigen initiatieven ontwikkeld om positieve 
bijdragen te leveren aan de veiligheid, de gezondheid en het milieu voor conserveringswerken. 
De branchevereniging Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) heeft een systeem 
ontwikkeld dat hieraan invulling geeft: het Coatings Care-programma. De door de VVVF 
opgezette Adviesraad - die wordt gevormd door maatschappelijke groepen en de overheid - 
heeft een controlerende functie ten aanzien van de deelnemende fabrikanten. 

Daarnaast wordt in Europees verband via de overkoepelende Europese branchevereniging CEPE 
meegedacht over de concrete invulling van toekomstige wetgeving (Europese Verfrichtlijn, zie 
ook par. 2.2). 

Innovatiemogelijkheden en ontwikkelingen 

Metalliseerlagen 

In Nederland zijn de afgelopen jaren de eerste ervaringen opgedaan met het toepassen van 
metalliseerlagen. Dit betreft thermisch verzinken, schoperen en metalliseren als duurzame 
ondergrond.  

Een combinatie van een metalliseerlaag met een verfsysteem (duplex-systeem) is sterk in 
opkomst vanwege de hoge levensduurverwachting. 

Toepassen van oplosmiddelarme systemen 

Hiertoe behoren watergedragen verven, high solid verven of poedercoatings. Zo zijn op dit 
moment watergedragen verven in ontwikkeling, waaraan fotoinitiatoren zijn toegevoegd om de 
verf zeer snel met behulp van een UV-lamp te laten uitharden. Voor het drogen van de 
ondergrond en het volledig verwijderen van het water wordt een IR-lamp gebruikt. Hiermee zou 
de afbouw van puur oplosmiddelhoudende verven versneld kunnen worden door een kwalitatief 
goed en economisch voordelig alternatief. De droging van het verfproduct vereist daarmee 
echter wel relatief veel energie. 

Toepassing van alternatieve conserveringssystemen 

In het Praktijkblad VOS “Alternatieve materiaalkeuze/ alternatieve verfsystemen” (Infomil, 
augustus 2007) wordt ingegaan op recente ontwikkelingen op het gebied van materialen en 
verfsystemen. Dit praktijkblad vervangt de KWS2000 factsheet LF 16 uit 1994. In de matrix in 
dit praktijkblad wordt voor diverse productgroepen, waaronder ook producten in de GWW-sector, 
aangegeven wat de alternatieven zijn voor een oppervlaktebehandeling in de vorm van het 
coaten met oplosmiddelrijke verf (zie ook www.infomil.nl/) 

Dual Curing Chemistry (DCC) 

Deze innovatieve coatingstechnologie verenigt karakteristieke eigenschappen van fysisch 
drogende en chemisch reagerende coatings door de generieke componenten met elkaar te 
verbinden. Het is oplosmiddelarm, sneldrogend en sneluithardend. Het is inmiddels een 
beproefde techniek op staal. 

Professionalisering metaalconservering 

Vanwege de overlappende doelstelling en de gezamenlijke belangen wordt samenwerking in het 
ontwikkeltraject van het PSIBouw-project ‘Professionalisering Metaalconservering’ als kansrijke 
mogelijkheid gezien om met de marktpartijen concrete invulling te geven aan 
duurzaamheidsdoelstellingen (zie paragraaf 2.1). 
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2.2 Beleid en relevante wetgeving 

Er spelen op dit moment diverse beleidsontwikkelingen, die duurzaamheidswinst voor 
conserveringswerken nastreven. Het terugdringen van de milieubelasting door giftige stoffen in 
verfsystemen speelt hierbij een centrale rol. In dit kader worden onderstaande kaders genoemd. 

Het Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP4, ook wel kabinetsnota 'Een wereld en een wil: 
werken aan duurzaamheid', 2001) 

In het NMP4 zijn algemene beleidsdoelen vastgesteld voor de komende 30 jaar over 
concentraties van stoffen, de zogenaamde ‘emissiereductiedoelstellingen voor prioritaire stoffen’. 
Deze stoffen zijn opgenomen in bestuurlijk vastgestelde lijsten vanwege hun gevaarlijke 
eigenschappen en risico’s voor effecten op mens en milieu. Het algemene beleidsdoel is dat voor 
elke stof de concentratie niet hoger is dan het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR) en op 
langere termijn - zo mogelijk voor 2010 - niet hoger is dan de streefwaarde (SW). In het 
algemeen is het SW-niveau honderd keer lager dan het MTR-niveau. Het bereiken van de 
streefwaarde per stof is belangrijk, omdat mens en milieu aan vele stoffen tegelijk worden 
blootgesteld. De totale blootstelling van mens en milieu aan vele stoffen tegelijk is acceptabel als 
de blootstelling per stof ruim onder het MTR-niveau is. 

Deze beleidsdoelen zijn verder geconcretiseerd in de notitie ‘Emissiereductiedoelstellingen 
prioritaire stoffen’ (Ministerie van VROM, 2001). Deze ’prioritaire stoffen’ zijn geselecteerd omdat 
ze vanwege hun gevaarlijke eigenschappen, emissies en/of mate van voorkomen in het milieu, 
een meer dan verwaarloosbaar risico voor mens en/of milieu met zich meebrengen of in het 
nabije verleden meebrachten. In deze notitie zijn de emissiereductiedoelstellingen voor de 
(toenmalige) 50 prioritaire stoffen voor alle compartimenten (lucht, oppervlaktewater en bodem) 
en voor alle relevante doelgroepen vastgelegd. De lijst is in 2004 aangevuld met 162 
aanvullende prioritaire stoffen tot een nieuwe ‘Nederlandse prioritaire-stoffenlijst’ (zie 
www.rivm.nl/rvs/stoffen/prio/totale_prior_stoffenlijst.jsp). Deze lijst bevat diverse stoffen die 
ook in verfsystemen voorkomen die op dit moment op de markt zijn. Voorbeelden zijn diverse 
specifieke koolwaterstoffen en zware metalen al dan niet in verbinding (waaronder zink en lood). 

In 2006 is in de ‘Voortgangsrapportage Milieubeleid voor Nederlandse Prioritaire Stoffen’ van het 
Ministerie van VROM de stand van zaken met betrekking tot de beleidsdoelen uit het NMP4 
vastgelegd. Hierin wordt geconcludeerd dat er veel gewonnen is, maar dat nog meer acties nodig 
zijn om voor alle stoffen te voldoen aan de emissiereductiedoelstellingen. 

Nationaal Reductieplan Vluchtige Organische Stoffen (NRP VOS, 2001) 

Nederland heeft zich in Europees verband vastgelegd op een maximale VOS-emissie van 185 
kton in 2010.Deze resultaatsverplichting vloeit voort uit de Europese NEC-richtlijn (2001/81/EG). 
De richtlijn beoogt een reductie van de emissies van 20% ten opzichte van 2000. In het 
‘Nationaal Reductieplan NM VOS - Industrie, HDO en Bouw’ is als maatregel opgenomen dat er 
ten aanzien van metaalconservering buiten (in de GWW- enBouwsector) 0,6 kton VOS 
gereduceerd wordt door vervanging van oplosmiddelrijke producten door oplosmiddelarme 
producten. (Zie ook http://www.infomil.nl/) 

Europese milieuregelgeving 

Op dit moment geldt de Europese stoffenrichtlijn, waarvan de meest recente versie (Richtlijn 
2001/59/EG) in 2002 van kracht is geworden. In deze richtlijn worden alle voorkomende 
chemische stoffen geclassificeerd in gevaarklassen. Daarnaast zijn grenswaarden voor 
blootstelling aan mens en milieu gedefinieerd en kan afhankelijk van de gevaarklasse sprake zijn 
van een ‘kentekenplicht’: de verplichting om de verpakking van producten te voorzien van een 
veiligheidsinformatieblad.  
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Onderkende gevaarlijke stoffen voor verfproducten zijn onder andere: 

• Loodhoudende pigmenten. Zoals bekend zijn loodhoudende verven zoals loodmenie al 
lang verboden. Toepassing van lood in pigment voor de kleuring van verven komt echter 
nog steeds voor; 

• Chromaathoudende pigmenten; 

• Calciumdihydroxide. 

Op dit moment staat de ontwikkeling van het Europese stoffenbeleid in het teken van REACH 
(Registration, Evaluation and Authorization and Restriction of Chemicals). Deze nieuwe Europese 
verordening is op 1 juni 2007 in werking getreden. REACH legt de ondernemingen die chemische 
stoffen produceren, importeren en gebruiken de verplichting op informatie te verzamelen over de 
eigenschappen van een stof, de aan het gebruik verbonden risico’s te beoordelen en de nodige 
maatregelen te nemen om de eventuele door hen geconstateerde risico’s te beheren.  
Voor de meest zorgwekkende chemische stoffen kan in het kader van REACH een algeheel 
verbod worden ingesteld. Het is ook mogelijk om onder zeer strenge voorwaarden toestemming 
te krijgen voor productie of bepaald gebruik. Deze toestemming heet onder REACH de 
autorisatie. Deze nieuwe regelgeving zal op termijn circa tachtig bestaande Europese richtlijnen 
en verordeningen vervangen. Op dit moment is de concrete invulling van stoffenlijsten in volle 
gang en naar verwachting zal de regeling in 2009/2010 worden ingevoerd. Meer informatie over 
REACH is te vinden op www.reach-helpdesk.nl. 

Europese verfrichtlijn (2004/42/EC, april 2004): 

Deze richtlijn stelt grenswaarden aan het gebruik van vluchtige organische stoffen (VOS) in 
bouwverven en autoreparatielakken. Daarnaast verplicht deze richtlijn de verfproducenten vanaf 
1 januari 2007 om een aanduiding op de verpakking te zetten over de hoeveelheid 
oplosmiddelen in de verf. Op dit moment wordt in opdracht van de Europese Gemeenschap een 
evaluatie van deze richtlijn uitgevoerd. Deze heeft als doel te beoordelen of het 
toepassingsgebied van de richtlijn kan worden uitgebreid naar andere sectoren en tevens of een 
strengere normering voor het percentage VOS mogelijk is. Op dit moment is de Europese 
verfrichtlijn dus nog niet van kracht voor de productgroep Conserveringswerken. 

Vigerende milieuwetgeving 

Hiermee wordt bedoeld wetgeving die betrekking heeft op de verontreiniging van bodem, water 
en lucht ten gevolge van conserveringswerken. Denk hierbij aan de Wet verontreiniging 
oppervlaktewater, Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, et cetera.  

Arbowet 

In de Arbowet worden eisen gesteld aan de mate waarin werknemers mogen worden 
blootgesteld aan stoffen die tot gezondheidsrisico’s kunnen leiden. Deze eisen kunnen enerzijds 
leiden tot een pakket van beschermingsmaatregelen, anderzijds tot een meer gerichte aanpak 
van de bron door het minimaliseren van het gebruik van schadelijke stoffen. 

2.3 Duurzaamheidsaspecten 

Hieronder worden de duurzaamheidsaspecten beschreven. Indien er geen 
duurzaamheidscriterium voor een aspect kon worden geformuleerd is er gekeken in hoeverre er 
een aandachtspunt kan worden opgenomen (zie hiervoor paragraaf 3.1).  

Voor het operationaliseren van duurzaamheid, zijn voor de GWW relevante algemene, sociale, 
economische en milieuaspecten benoemd. Deze worden uitgebreid in deze paragraaf beschreven. 
Waar mogelijk en relevant zijn voor de productgroep Conserveringswerken criteria en/of 
aandachtspunten opgesteld. Het overzicht hiervan is te vinden in tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Overzicht duurzaamheidsaspecten voor duurzaam aanbesteden van 
conserveringswerken 

Duurzaamheidsaspecten GWW Conserveringswerken 

Opgestelde criteria zijn vet gedrukt 

AP =aandachtspunt 

Algemeen  

Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen 

 

Planet (milieuaspecten)  

Milieuzorg  

Duurzaam materiaalgebruik • Toepassen oplosmiddelarme conserveringssystemen 
(minimumeis) 

• Weren van producten met lood- of chromaathoudende pigmenten 
(minimumeis) 

• Verwerken/afvoeren vrijkomende afvalstoffen (minimumeis) 

• Materiaalkeuze afstemmen op beoogde levensduur (AP) 
• Beperken vrijkomen afvalstoffen (AP) 
• Cradle-to-Cradle 

Energiegebruik • Beperken energiegebruik (AP) 
• Beperken transport (AP) 

Leefomgeving, natuur en landschap • Hinderarm uitvoeren (AP) 
• Beperken overlast naar omgeving bij uitvoering (AP) 

Bodem en water • Vermijden/beperken verstoring natuurlijke grondwaterstand en -verloop 
(AP) 

• Vermijden/beperken grondwaterverontreiniging (AP) 
Duurzame inrichting ondergrond • Beheer- en onderhoudsplan (contractbepaling) 

• Houd tijdens het ontwerp rekening met toekomstig beheer en onderhoud  
(AP) 

People (sociale aspecten)  

Internationale arbeidsnormen 

Eerlijke handel 

Mensenrechten 

Arbeidsparticipatie 

Veiligheid tijdens uitvoering 

Hier worden integraal criteria voor ontwikkeld 

 

 

Profit (economische aspecten)  

Kostenminimalisatie  • Total Costs of Ownership (AP) 
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2.3.1    Algemeen 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

Duurzaam Inkopen stimuleert Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bij bedrijven. 
Onder MVO verstaat MVO-Nederland het volgende: 

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat u naast het streven naar winst (profit) 
ook rekening houdt met de effecten van uw activiteiten op het milieu (planet) en dat u oog heeft 
voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). Het gaat er om een balans te 
vinden tussen people, planet en profit. Steeds vaker blijkt dat die balans leidt tot betere 
resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving. Bij MVO spelen alle kernprocessen van het 
bedrijf een rol, van inkoop en productie tot personeelsbeleid en marketing.”  

In toenemende mate vragen de markt en externe stakeholders om een bewijs dat bedrijven MVO 
daadwerkelijk in de praktijk brengen. Om bedrijven te helpen om MVO binnen hun organisaties, 
processen en producten in te bedden wordt in 2010 de ISO 26000 standaard voor 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gepubliceerd. Het betreft een vrijwillige richtlijn en er 
zal geen certificering plaatsvinden. De ISO 26000 norm moet ertoe leiden dat bedrijven zich 
vrijwillig committeren aan de principes van MVO en dat er gemeenschappelijke richtlijnen 
ontstaan ten aanzien van concepten, definities en evaluatiemethodes. De zogenoemde Social 
Responsibility Care Issues, ofwel de belangrijke aandachtsgebieden bij MVO, zijn: milieu, 
mensenrechten, arbeidspraktijken, behoorlijk bestuur, eerlijke wijze van opereren, consumenten 
issues en maatschappelijke betrokkenheid. 

Een ander initiatief dat betrekking heeft op MVO en dan vooral op het rapporteren daarover,  
is het Global Reporting Initiative (GRI). Het GRI heeft een set indicatoren ontwikkeld met als 
doel duurzaamheidrapportages naar het niveau van financiële rapportages te brengen. Daarnaast 
heeft GRI branchespecifieke indicatoren uitgewerkt en een uniforme format samengesteld voor 
rapportering over duurzame bedrijfsprestaties. In grote lijnen adviseren de richtlijnen van de GRI 
om te rapporteren over ecologische, sociaal-maatschappelijke en economische prestaties. Die 
krijgen vorm aan de hand van een directieverklaring, kernprestatie-indicatoren op ecologisch, 
sociaal en economisch vlak, een profiel van de organisatie, een beschrijvingen van relevant 
beleid en managementsystemen, relaties met stakeholders, managementprestaties, operationele 
prestaties en productprestaties.  

Een aanbestedende dienst kan de inschrijvers vragen naar hun initiatieven op het gebied van 
MVO. Hiervoor is verder geen criterium of aandachtspunt geformuleerd.  

2.3.2  Planet (milieuaspecten) 

Milieuzorg  

De bedrijfsinterne milieuzorg (BIM) kan worden versterkt door een milieuzorgsysteem of 
milieumanagementsysteem, eventueel gecertificeerd volgens NEN-ISO 14001.  
Het milieumanagementsysteem behelst de milieuaspecten die de onderneming direct controleert 
en waarop zij invloed heeft. Welke milieuaspecten het meest relevant zijn is afhankelijk van 
omvang, aard en werkwijze van de (advies)dienst of het product. Een goede bedrijfsinterne 
milieuzorg draagt bij aan het bewustzijn binnen een organisatie om verantwoord met het milieu 
om te gaan en dat kan het product ten goede komen. Veel grotere organisaties beschikken 
daarom over een milieumanagementsysteem. Bij kleinere organisaties is dit echter zelden 
aanwezig en het hanteren als geschiktheidseis van een dergelijk systeem zou op dit moment 
kleinere organisaties onevenredig belasten. Bovendien is de milieuwinst niet gegarandeerd. 

Duurzaam materiaalgebruik  

Bij de aanleg van conserveringswerken worden (grote hoeveelheden) materialen gebruikt en 
kunnen er ook materialen vrijkomen. De winning, de productie, het transport en de toepassing 
van materialen heeft vaak impact op het milieu en omgeving.  
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Denk hierbij aan uitputting van grondstoffen, productie van afval, aantasting van landschap en 
ecosystemen, energiegebruik en emissies van schadelijke stoffen naar water, bodem en lucht. 
De meest effectieve stappen in de richting van een duurzaam en zuinig materiaalgebruik zijn te 
realiseren wanneer deze plaatsvinden vanuit het perspectief van de hele keten (dit onderwerp is 
verder uitgewerkt onder het kopje Ketengericht (afval)beleid). 

Levensduur van conserveringswerken 

De duurzaamheid van een conserveringssysteem wordt door een veelvoud aan factoren 
beïnvloed. Hierbij speelt niet alleen de milieubelasting bij aanleg een rol, maar ook de levensduur 
en onderhoudsverwachting. Een zwaar conserveringssysteem met relatief hoge concentratie van 
een ‘prioritaire stof’ behoeft soms minder onderhoud gedurende de levensduur van een 
bouwwerk dan een relatief milieuvriendelijker conserveringssysteem en kan daarmee een 
langere levensduur van het object beogen. In feite dient voor elk onderdeel van een bouwwerk 
te worden afgewogen welk systeem het beste past en het meest duurzaam is. Hiervoor zijn 
voorbeelden van beoordelingen op basis van een levenscyclusanalyse (LCA). Er is sprake van een 
breed scala aan variabelen die de levensduur van het conserveringssysteem bepalen. De van 
oudsher gedeelde verantwoordelijkheid voor deze variabelen tussen de verschillende betrokken 
partijen (ontwerper, staalbouwer, verffabrikant, applicateur et cetera) compliceert deze situatie 
nog eens extra. Een objectief en breed gedragen beoordelingskader ontbreekt dan ook 
vooralsnog. 

De constructieopbouw van het te conserveren onderdeel, de expositieomstandigheden,  
de kwaliteit van de afwerking van de staalconstructie en externe invloeden zijn voorbeelden van 
de veelvoud aan variabelen die de levensduur van een conserveringssysteem bepalen.  
Deze omstandigheid heeft zich bovendien vertaald in een conserveringsmarkt met een veelvoud 
van unieke verfsystemen met elk hun specifieke eigenschappen en toepassingsgebieden. 
Hierdoor is de ontwikkeling van een algemeen instrument voor de afweging van verfsystemen op 
duurzaamheid lastig te realiseren. De snelheid van de implementatie van het nieuwe milieubeleid 
versterkt dit effect nog eens. 

Mogelijkheden voor duurzaamheidswinst 

Allereerst is een duurzaam ontwerp van het bouwwerk, met aandacht voor de uit te voeren 
conservering, een vereiste. Principes zoals het voorkomen van ophoping van vuil en water en het 
beperken van moeilijk bereikbare plaatsen spelen hierbij een rol en bepalen in hoge mate de 
levensduur van een conserveringssysteem. In de ISO-12944 zijn deze duurzaamheidsprincipes 
nader uitgewerkt. In de criteria voor de productgroepen Kunstwerken en Waterbouwkundige 
constructies zijn hiervoor minimumeisen opgenomen. 

Daarnaast worden bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de Europese verfrichtlijn 
de mogelijkheden onderzocht voor reductie van giftige stoffen in verven en van de emissies van 
vluchtige organische stoffen (VOS) bij de productie en bij het aanbrengen van verfsystemen.  
Het ligt in de verwachting dat het toepassingsgebied van de Europese verfrichtlijn in de komende 
jaren zal uitbreiden van enkele vakgebieden naar alle verftoepassingen. De Europese 
belangenvereniging voor verffabrikanten (CEPE) is in overleg met de Europese Commissie over 
het maximum aan VOS-gehaltes in producten voor de bouw en voor de metaalconservering. 
Momenteel liggen er concrete voorstellen van CEPE bij de Europese Commissie over de 
beperking van de VOS-gehaltes in verfproducten voor de metaalconserveringssector.  
Het doel hiervan is deze voorstellen om te zetten in Europese regelgeving door ze onderdeel te 
laten uitmaken van de Verfrichtlijn 2004/42/EG. In samenspraak met de sector zijn deze 
voorstellen, vooruitlopend op vaststelling in Europees verband, opgenomen in de inkoopcriteria 
voor duurzaam inkopen van Conserveringswerken.  

De Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten coördineert het anticiperen van verfproducenten 
op onder andere de implementatie van de Europese verfrichtlijn met betrekking tot 
verfproducten voor toepassingen in de Bouw- en GWW-sector. Zo wordt het programma 
‘Coatings Care’ ondersteund, een wereldwijd programma voor verf- en drukinktproducenten en -
leveranciers, speciaal gericht op veiligheid, gezondheid en milieu.  
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Deelnemers aan Coatings Care doen al het mogelijke om hun productontwikkeling, 
bedrijfsactiviteiten, distributie en opslag plaats te laten vinden met de grootst mogelijke zorg.  
Zij hebben zich verplicht om voortdurend en systematisch naar verbetering te streven. 

Verder moet de keuze van een type conservering goed worden afgestemd op de 
expositieomstandigheden, de vereiste levensduur en het streven naar minimale 
onderhoudsinspanningen. Een lange levensduur van de conservering beperkt het onderhoud.  
Ook kan preventief onderhoud (regelmatig reinigen) bijdragen aan het verminderen van de 
milieubelasting, omdat het verfsysteem hierdoor langer intact blijft. Onderhoud is kostbaar, 
arbeidsintensief, levert verkeershinder en milieubelasting op. 

Materiaalbesparing en energiebesparing is ook mogelijk door inzet van gekwalificeerd personeel. 
Een persoonsgebonden certificatie van vakbekwaamheid volgens de NEN-EN ISO-17024 biedt 
hiervoor aanknopingspunten. Marktpartijen hebben hiertoe initiatieven ontplooid door de opzet 
van opleidingen onder auspiciën van de Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van Materialen 
VOM. Ten aanzien van de leveranciers is onderzocht of criteria (geschiktheidseisen) geformuleerd 
kunnen worden gericht op de opleiding en training van medewerkers op milieuaspecten bij de 
uitvoering van de werkzaamheden.  Omdat de duurzaamheidswinst van een dergelijk criterium 
echter niet gegarandeerd is en ze bovendien relatief veel administratieve lasten oplevert is geen 
opleidingsgerelateerd criterium geformuleerd. 
 

Bouwmetalen  

Met betrekking tot bouwmetalen wordt met het oog op uitloging en accumulatie in bodem en 
grondwater regelgeving voorbereid in het kader van het besluit Bodemkwaliteit. 

Ketengericht (afval)beleid  

In Nederland is het afvalbeleid vastgelegd in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) (www.lap2.nl). 
Een belangrijk aspect binnen het LAP is een transitie naar een meer ketengerichte aanpak.  
Zoals hierboven aangegeven zijn de meest effectieve stappen in de richting van een duurzaam 
en zuinig materiaalgebruik te realiseren wanneer deze plaatsvinden vanuit het perspectief van de 
gehele keten. Dat is dan ook de richting waarin het afvalstoffenbeleid zich zal moeten en gaan 
ontwikkelen. Met een transitie van het klassieke afvalbeleid - dat zich met name op de afvalfase 
richtte - naar een meer ketengerichte aanpak wordt een verdere vermindering van de milieudruk 
beoogd. Er wordt gezocht naar aangrijpingspunten eerder in de keten (zoals productontwerp) en 
er wordt voorkomen dat milieudruk naar andere fases van de materiaalketen wordt afgewenteld.  

Voorkeursvolgorde voor afvalbeheer is om het ontstaan van afval in de eerste plaats te beperken 
(preventie), waar mogelijk nuttig toe te passen als product, materiaal of als nuttige brandstof en 
pas in laatste instantie over te gaan tot verbranden of storten. De voorkeursvolgorde voor 
afvalbeheer is vastgelegd in de Wet milieubeheer:  

1. Preventie: het voorkomen dat afval ontstaat;  

2. Producthergebruik: het hergebruik van volledige producten, zoals deuren, wastafels etc;  

3. Materiaalrecycling: hoogwaardig en laagwaardig;  

4. Verbranding met energieterugwinning; 

5. Verbranding;  

6. Storten.  

De voorkeursvolgorde voor afvalbeheer is echter geen dogma. Het is een streven dat in grote 
lijnen bijdraagt aan de vermindering van de milieudruk, van de afvalfase zelf, maar ook van de 
hele keten. Echter, in specifieke gevallen kan een hogere trede op de ladder soms meer 
milieudruk veroorzaken of kan het (verder) voorkomen van afval op andere fasen in de keten 
een grotere belasting geven, zodat de totale milieudruk er juist groter door wordt.  
Met het hanteren van een LCA-methode over de hele keten wordt geprobeerd dergelijke 
verschuivingen binnen de keten in beeld te brengen. Wanneer daar aanleiding voor is kan in 
specifieke gevallen worden afgeweken van de voorkeursvolgorde.  
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Met een ketenbenadering worden afvalkeuzes nog verder in perspectief gebracht en wordt zorg 
gedragen voor een integrale beschouwing van mogelijke milieuverbeteringen. 

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. 

Energiegebruik 

Volgens de Trias Energetica, het bereiken van een zo duurzaam mogelijke energievoorziening, 
ligt de nadruk op drie opeenvolgende stappen. De stappen worden genomen, zodanig dat eerst 
zoveel mogelijk maatregelen uit stap 1 worden genomen. Als dit niet meer verantwoord kan 
worden gedaan, dan zoveel mogelijk maatregelen uit stap 2 en ten slotte een eventuele 
restvraag met maatregelen uit stap 3: 

• Stap 1. beperk de energievraag; 

• Stap 2. gebruik duurzame energiebronnen (zonne-energie, wind, etcetera.); 

• Stap 3. gebruik eindige energiebronnen efficiënt. 

Energiebesparing bij conserveringswerken 

Duurzaamheidswinst kan worden gehaald door de reductie van het energiegebruik bij 
voorbehandeling en applicatie door toepassing van alternatieve technieken voor 
conserveringssystemen op stalen ondergronden. Een voorbeeld is de toepassing van 
alternatieve, innovatieve spuitmethoden met minder spuitverliezen. Een voorbeeld hiervan is Hot 
Electrostatic AirMix die vooral tot duurzaamheidswinst leidt bij conservering van open 
bouwwerken opgebouwd uit buisprofielen. 
Energiebesparing is ook mogelijk door inzet van gekwalificeerd personeel.  
Een persoonsgebonden certificatie van vakbekwaamheid volgens de NEN-EN ISO-17024 biedt 
hiervoor aanknopingspunten. Marktpartijen hebben hiertoe initiatieven ontplooid door de opzet 
van opleidingen onder auspiciën van de brancheverening VOM. Onderzocht is of criteria 
(geschiktheidseisen) geformuleerd kunnen worden gericht op de opleiding en training van 
medewerkers op milieuaspecten bij de uitvoering van de werkzaamheden.   
Omdat de duurzaamheidswinst hiervan echter niet gegarandeerd is en dit bovendien relatief veel 
administratieve lasten oplevert is geen opleidingsgerelateerd criterium geformuleerd. 

Beperken transport 

Bij het uitvoeren van conserveringswerken is transport van materialen en personen gemoeid.  
Dit gaat gepaard met uitputting van (niet-herwinbare) energiebronnen, uitstoot van 
milieubelastende stoffen en hinder naar de omgeving. De kansen voor het beperken van 
transportkilometers liggen vooral in de planfase. Met samenwerking, goede planning en 
organisatie in de uitvoering is veel te bereiken. Het is nog niet mogelijk gebleken hier algemene 
criteria voor te ontwikkelen. Een voorkeur om materialen of opdrachtnemers uit de regio te 
kiezen is bijvoorbeeld discriminerend. Er zijn wel aandachtspunten opgesteld om het transport te 
beperken (zie paragraaf 3.1). 
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Leefomgeving, natuur en landschap 

Uitvoeringsactiviteiten met betrekking tot het uitvoeren van conserveringswerken kunnen een 
bron van hinder en overlast zijn voor de omgeving en schade berokkenen aan de natuur en het 
landschap. Hierbij kan men denken aan overlast door geluid, trillingen, stank, stof en visuele 
hinder.  

Hinderarm uitvoeren/bouwen 

Met hinderarm bouwen wordt bedoeld dat er maatregelen worden genomen om werkzaamheden 
zodanig uit te voeren dat er zo min mogelijk hinder ontstaat voor de omgeving. Het gaat daarbij 
om de volgende vormen van hinder: verkeershinder (inclusief sluipverkeer), 
geluidshinder/trillingen, licht-, stof- en stankoverlast. 

Enkele vormen van hinder zijn beschreven in het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen GWW. 
Het onderdeel verkeershinder is bovendien door Rijkswaterstaat beschreven in het handboek 
Slim reizen langs wegwerkzaamheden”, juni 2007.  Rijkswaterstaat beschrijft in dit handboek de 
samenhang tussen vier werkvelden:slim bouwen en faseren, verkeersmanagement, 
mobiliteitsmanagement en communicatie. Hinderarm bouwen gaat niet alleen om het bouwen 
zelf maar dient te worden meegenomen in alle fasen van het inkoopproces. 

Binnen de wetgeving wordt al een aantal eisen gesteld aan het hinderarm uitvoeren/bouwen.  
Zo wordt er in een aantal gevallen (zie art 2.28 van het Arbobesluit) standaard een Veiligheids- 
en Gezondheidsplan (V&G plan) geëist. Hierin ligt de nadruk op arbeidsomstandigheden en op 
wettelijke bepalingen. Voor vormen van hinder, zoals verkeersoverlast, geluidshinder/trillingen, 
lichtoverlast en stof/stankoverlast is hierin niets over opgenomen. Op landelijk niveau is hierover 
nog weinig vastgelegd. Echter vooral in (binnen)stedelijke situaties kan hinderbeperking van zeer 
groot belang zijn.  

Via een uitvoeringsplan kan een aannemer aangeven op welke manier hinder op de bouwplaats 
zelf wordt beperkt op basis van de door hem/haar gekozen uitvoeringsmethode. Het doel is 
bescherming van de kwaliteit van de leefomgeving tijdens de uitvoering. Aangezien elke 
uitvoeringslocatie specifiek is het moeilijk algemeen geldende criteria hiervoor op te stellen.  
Er zijn wel aandachtspunten opgesteld (zie paragraaf 3.1). 

Bodem en oppervlakte water  

Het uitvoeren van conserveringswerken kan de kwaliteit van de bodem en het oppervlaktewater 
aantasten.  

Aangezien elke uitvoeringslocatie specifiek is, is het moeilijk algemeen geldende criteria hiervoor 
op te stellen. Er zijn wel aandachtspunten opgesteld (zie paragraaf 3.1). 

Inzet transportmiddelen in de GWW en Bouw 

Er is veel duurzaamheidswinst te behalen in de GWW en Bouw  bij transport van grondstoffen, 
materialen, producten en mensen. Deze winst ligt op de aspecten energieverbruik, CO2-uitstoot, 
geluidoverlast en luchtkwaliteit. Voor transport zijn de volgende maatregelen te nemen: 

1. Het beperken van transport (zie onder Energiegebruik)  

2. Het beperken van de milieubelasting door het gebruik van schone 
transportmiddelen/voertuigen. 

Voor de GWW- en Bouwproductgroepen hoeven de huidige transportcriteria (inhuur van mobiele 
werktuigen en inhuur zware voertuigen) niet verplicht meegenomen te worden om de 
doelstelling voor duurzaam inkopen te behalen. Uiteraard kunnen overheden deze criteria 
uit andere overwegingen (o.a. beleid, duurzaamheidsambities) meenenemen in een 
aanbesteding. Eind 2009 is een traject ingezet voor transport in de GWW- en Bouw om 
duurzaamheidscriteria te ontwikkelen.  
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2.3.3  People (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. 

Veiligheid tijdens uitvoering 

Veiligheid is een belangrijk thema in de uitvoering van projecten in de GWW. Voor veiligheid en 
gezondheid gaat het vooral om Arbozaken; hier kunnen via het VCA-certificaat bovenwettelijke 
zaken worden geborgd. Voor milieu gaat het om handhaving van bestaande wetgeving.  
VCA benadrukt dat men de wettelijke regels moet volgen. Het VCA-certificaat zelf is niet wettelijk 
verplicht. In de praktijk beschikt meer dan 60% van de bedrijven over een VCA-certificaat; 
ZZP’ers vaak niet. In de meeste aanbestedingen wordt standaard al een VCA-certificaat vereist. 
Op grond hiervan is besloten is om geen eis op te nemen. 

Met het oog op de arbeidsomstandigheden van schilders zijn enige jaren geleden de zogenaamde 
AWARE-codes (Adequate Warning and Air Requirement) ontwikkeld. De AWARE-code maakt 
herkenbaar welke risico’s de verwerking van producten voortbrengen. De Nederlandse overheid 
wil met de invoering van de AWARE-code het inkoopgedrag van gebruikers van verfproducten 
beïnvloeden. De code moet leiden tot inkoop van producten met een lager gezondheidsrisico. 
 Op dit moment hebben de codes nog geen status in het kader van het beleid ten aanzien van de 
arbeidsomstandigheden. 

2.3.4  Profit 

Total Costs of Ownership (TCO) 

De Total Costs of Ownership benadering is een methodiek die financiële afwegingen gedurende 
de levenscyclus mogelijk maakt. Hiertoe worden initiële- of aanschafkosten, beheer- en 
onderhoudskosten, 'sloopkosten' en dergelijke onderling vergelijkbaar gemaakt.   

De aanschafkosten kunnen bij een duurzame aanbesteding hoger zijn, bijvoorbeeld omdat er 
meer of ander materiaal wordt gebruikt of dat er bijvoorbeeld een onderhoudsvrij ontwerp wordt 
gemaakt. Dit kan echter worden gecompenseerd door lagere onderhoudskosten, 
bijvoorbeeld door een lager energiegebruik of langere levensduur van het conserveringssysteem. 
Het wordt aangeraden om de benadering van Total Costs of Ownership te gebruiken. Daarom is 
hiervoor  een aandachtspunt opgesteld (zie paragraaf 3.1).  
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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 Conserveringswerken zijn de volgende aandachtspunten geformuleerd: 

Borgen van duurzaamheid in het project  

Deze benadering vereist, dat er binnen de inkopende organisatie in een vroeg stadium, nog voor 
de formele start van het inkooptraject, over de duurzaamheidsaspecten van het project wordt 
nagedacht. In de praktijk zal dit een samenspel zijn tussen de projectleider (belangenbehartiger 
techniek en resultaat project), de inkoper (belangenbehartiger financiën) en bijvoorbeeld de 
milieucoördinator (belangenbehartiger duurzaamheid).  

Bij het duurzaam ontwerpen van conserveringswerken zijn enkele voorwaarden van belang voor 
een goede organisatie en de inbreng van duurzaamheid in het proces. Hieronder staan enkele 
algemene aandachtspunten voor het proces, zoals die ook zijn terug te vinden in het Nationaal 
Pakket Duurzaam Bouwen GWW (zie ook bronnen in paragraaf 4.1) 

• Organiseer duurzaam bouwen in het project (NP GWW 100); 

• Houd rekening met duurzaam bouwen in de projectplanning (NP GWW 101); 

• Houd rekening met duurzaam bouwen bij de samenstelling van het projectteam (NP 
GWW 103); 

• Houd rekening met duurzaam bouwen in de communicatie (NP GWW 102); 

• Houd rekening met duurzaam bouwen bij de projectfinanciering (NP GWW 104); 

• Maak risico’s inzichtelijk van GWW-werken, met name ten aanzien van de te realiseren 
milieueffecten (NP GWW 105); 

• Houd tijdens het ontwerp rekening met toekomstig beheer en onderhoud (NP GWW 106). 

Naast het borgen van duurzaamheid in het proces zijn er kansen om duurzaamheid in het 
ontwerp, bij de uitvoering van werken, in de gebruiksfase of bij einde levensduur te borgen. 
Hieronder enkele aandachtspunten zoals genoemd in het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen 
GWW. De aandachtspunten zijn niet altijd specifiek voor conserveringswerken, maar in de 
betreffende maatregelen zitten wel aanknopingspunten voor de productgroep 
Conserveringswerken. 

• Hanteer bij het ontwerp van staalconstructies de ISO 12944 (zie hiervoor de criteria in de 
productgroepen Kunstwerken en Waterbouwkundige constructies); 

• Streef naar energiebesparing bij GWW-werken (NP GWW 503) ; 

• Stem het ontwerp af op toekomstig beheer en onderhoud (NP GWW 505); 

• Stem de materiaalkeuze en ontwerp af op de beoogde levensduur (NP GWW 509); 

• Beperk het vrijkomen van afvalstoffen bij aanleg, gebruik en beheer (NP GWW 513); 
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• Beperk verkeershinder tijdens de uitvoering en onderhoud (NP GWW 515 en het 
handboek ‘Slim reizen langs wegwerkzaamheden’, juni 2007, Rijkswaterstaat); 

• Beperk schade aan kunstwerken (NP GWW 811); 

• Pas bij het vergelijken van kostenaspecten de Total Costs of Ownership toe. 

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. 

• Programma van Eisen: voor de specificatiefase zijn in dit document minimumeisen 
opgenomen. De minimumeisen zijn functioneel, prestatie- of procesgericht. Bij het ontbreken 
van een geschikte specifieke maatlat, zijn de minimumeisen meer oplossingsgericht ingevuld. 
De minimumeisen kunnen worden opgenomen in een programma van eisen, vraagspecificatie 
of bestek. De in dit document opgenomen minimumeisen kunnen in alle aanbestedingen 
gebruikt kan worden. Er zijn echter ook eisen waarvan de relevantie afhankelijk is van locale 
omstandigheden. 

• Gunningscriteria voor levering, dienst of werk. De aanbestedende dienst kan gunningscriteria 
hanteren als deze (lokaal) van belang zijn. De dienst dient daarbij aan deze criteria een zelf 
gekozen gewicht toe te kennen. De gunning zal dan wel op basis van EMVI moeten 
plaatsvinden.  

• Het contract met daarin contractbepalingen. In dit document is een dergelijke bepaling 
ogenomen voor een beheer- en onderhoudsplan. 

De criteria in dit document zijn opgesteld om de inkoper te ondersteunen bij het duurzaam 
inkopen van Conserveringswerken. De criteria zijn juridisch getoetst. Elke inkoop en 
aanbesteding is echter maatwerk. Uiteraard is de aanbestedende dienst vrij in het toevoegen van 
eisen en wensen aan datgene dat in dit document is opgenomen. Het opstellen van een 
aanbestedingsdocument blijft dan ook de verantwoordelijkheid van de inkoper.  

Overzicht van criteria 

De criteria hebben zowel betrekking op nieuwe aanleg en reconstructie als beheer en onderhoud 
bij bestaande conserveringswerken. In de tabel is onderscheid gemaakt in de verschillende 
contractvormen, zoals alleen ontwerp, ontwerp en realisatie (D&C) en alleen realisatie. 
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Tabel 3.1 Overzicht van criteria voor conserveringswerken 

  Conservering nieuwe 

bouwwerken 

 Beheer en onderhoud 

Conserveringssysteem 

bestaande bouwwerken 

Toepassingsgebied 

Criterium 

 ontwerp ontwerp 

&  

realisatie 

realisatie  ontwerp ontwerp 

& 

realisatie 

realisatie 

Minimumeisen 

conserveringswerken 

        

Toepassen 

oplosmiddelarme 

conserveringssystemen 

 - X X  - X X 

Weren van producten 

met lood- of 

chromaathoudende 

pigmenten  

 - X X  - X X 

Verwerken/afvoeren 

vrijkomende 

afvalstoffen 

 - X X  - X X 

Contractbepalingen         

Beheer- en 

onderhoudsplan 

 - X X  - X X 

X = opnemen in deze fase 
- = niet opnemen in deze fase 
 

Bij het ‘inkopen’ van conserveringswerken kunt u doorgaans niet volstaan met het opnemen van 
alleen de criteria voor Conserveringswerken. In de ontwerpfase kan ook sprake zijn van het 
aanbesteden van een kunstwerk of een waterbouwkundige constructie en bijvoorbeeld de inhuur 
van externe adviesdiensten. Zo is een minimumeis opgenomen ten aanzien van het ontwerpen 
volgens de duurzaamheidsprincipes van de ISO-12944 in de productgroepen Kunstwerken en 
Waterbouwkundige Constructies. 

U vindt de criteria voor deze en andere productgroepen op de website van PIANOo. 

NB: De minimumeisen van de productgroepen binnen de GWW zijn omgezet in de RAW 
systematiek. 

3.2.1  Kwalificatie van leveranciers 

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

Minimumeisen  

Minimumeis 

nr. 1 

(Bij samenstelling conserveringssysteem)  

Toepassen oplosmiddelarme conserveringssystemen 

Het conserveringssysteem* moet worden opgebouwd met 
conserveringsproducten waarvan het aandeel vluchtige organische stoffen 
(VOS) onderstaande grenswaarden per liter conserveringsproduct niet 
overschrijdt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Onder conserveringssysteem wordt verstaan: het samenstel van bij de 
conserveringsopdracht te gebruiken conserveringsproducten en de toepassing daarvan 
bij de conserveringswerkzaamheden. 

Toelichting voor 
inkoper 

De in de tabel genoemde VOS-limieten zijn door CEPE voorgesteld aan de 
Europese Commissie voor invoering in de Product Richtlijn 2004/42/EG. 
De verwachting is dat deze VOS-limieten tussen 2012 en 2015 in de directive 
zullen zijn opgenomen. 

Voor nadere informatie kan de inkoper de ISO-12944 raadplegen.  

De inkoper wordt geadviseerd om de documenten van het PSI-Bouwproject  
'Professionalisering Metaalconservering' te raadplegen bij het aanbesteden 
van conserveringswerk (zie www.staalplaza.nu). 

 

Minimumeis 

nr. 2 

Weren van producten met lood- of chromaathoudende pigmenten 

In toe te passen conserveringsproducten mogen geen lood- of 
chromaathoudende pigmenten zijn verwerkt. 

Toelichting voor 
inkoper 

- 

 

Minimumeis 

nr. 3 

(Bij uitvoeringswerkzaamheden)  

Verwerken/afvoeren vrijkomende afvalstoffen 

De verschillende soorten afvalstoffen die bij de werkzaamheden vrijkomen, 
worden gescheiden opgeslagen en afgevoerd. Op de locatie van uitvoering 
worden voorzieningen getroffen voor gescheiden opslag van de afvalstoffen. 

Criteria voor duurzaam inkopen van conserveringswerken versie 1.5 

Datum publicatie: oktober 2011                                      
19

http://www.staalplaza.nu/


 

Toelichting voor 
inkoper 

- 

3.2.3  Gunningscriteria 

Voor deze productgroep zijn geen gunningscriteria geformuleerd. 

3.2.4  Contract 

Contractbepalingen 

Contractbepaling 

nr. 1  

Beheer- en onderhoudsplan  

Bij de oplevering van het conserveringswerk wordt een beheer- en 
onderhoudsplan geleverd, waarin de omvang van de te nemen inspectie- en 
onderhoudsmaatregelen met betrekking tot de conservering en een raming 
van de bij deze maatregelen behorende kosten voor een bepaalde periode 
(van bijvoorbeeld 25) jaar staan weergegeven. 

Het plan dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 
• Beschrijving van de gebruikte materialen en de kwantitatieve 

gegevens daarvan.  
• Beschrijving van de in acht te nemen inspectie-intervallen, met 

bijbehorende instructies (ten minste beschrijving inspectiepunten, 
methodes, inschatting aantal mensuren). 

• Beschrijving van de in acht te nemen onderhoudsintervallen, met 
bijbehorende instructies (ten minste beschrijving 
onderhoudswerkzaamheden en beschrijving benodigde materialen en 
inschatting aantal mensuren). 

• De vermelding van de voor de diverse onderdelen overeengekomen 
garantietermijnen. 

Toelichting 

voor inkoper 

Afhankelijk van de opdracht kan (een deel van) dit plan ook door de 
aanbestedende dienst zelf worden ingevuld.  

Voor teksten voor modelcontracten wordt verwezen naar de diverse 
documenten die zijn opgesteld in het kader van het PSI-Bouwproject 
'Professionalisering Metaalconservering' (zie www.staalplaza.nu). 

 

Contractbepaling 

nr.  2 

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. 
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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. Specifieke aandachtspunten 
voor deze productgroep zijn:  

• Regelmatige reiniging van geconserveerde oppervlakken om optimaal functioneren van 
de conservering te kunnen bewerkstelligen. 

• Toepassen van levensduurverlengend onderhoud: bijplekken van schades. 
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4 Meer informatie 

• www.rijksoverheid.nl; 

• www.agentschapnl.nl/SBIR; 

• www.agentschapnl.nl/reach/; 

• www.infomil.nl/; 

• www.vvvf.nl; 

• www.rivm.nl; 

 

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 9 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 gewijzigd naar aanleiding van bespreking van Duurzaam 
Inkopen in de Tweede Kamer op 2 juli 2009. De geschiktheidseis m.b.t. vakbekwaamheid 
van personeel is komen te vervallen. De tekst in hoofdstuk 2 is hierop aangepast. 

• De tekst in Hoofdstuk 2 t.a.v. het volledige verbod op creosoteren is aangepast.  
In bepaalde toepassingen is het creosoteren toegestaan. Zie betreffende tekst in 
Hoofdstuk 2. 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 1.2, datum 28 juli 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 1.3, datum 21 januari 2010 zijn: 

• Dit document is per 15 februari 2010 gewijzigd naar aanleiding van bespreking van 
Duurzaam Inkopen in de Tweede Kamer op 11 februari 2010. De tekst over bouwmetalen 
in hoofdstuk 2 is aangepast evenals de tabel 3.1 in hoofdstuk 3. 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 1.4, datum 15 februari 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. 
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