
Hoofdcategorie Sector Omschrijving financieel 

component

(Facultatief/Voorstel!)

Financieel 

component

(Facultatief/

Voorstel!)

Nieuwe 

inkooppakket

nummers

Oktober 2015

Nummer 

PIANOO 

(origineel)

Inkooppakket - subcategorie Definitie / voorbeelden (niet limitatief) Soort inkoop

AANBESTEDINGSWET

2012

April 18, 2016

DISCLAIMER: Vanaf 18 

april 2016 tot aan 

uiteindelijke 

ingangsdatum nieuwe 

aanbestedingswet is er 

sprake van een 

overgangsperiode. Hoe 

hiermee om te gaan lees 

je op PIANOo. 

https://www.pianoo.nl/

actueel/nieuws/hoe-om-

te-gaan-met-2b-

dienstensociale-

specifieke-diensten-

vanaf-18-april

CPV-code

(niet limitatief en bij 

benadering gekozen / 

soms code van de 

hoofdgroep!) Kijk goed 

naar de opdracht.

Procuctgroepen 

Via de clusters vindt u 

clusterspecifieke 

informatie en 

gedetailleerde 

informatie per 

productgroep over 

maatschappelijk 

verantwoord inkopen, 

zoals de 

milieucriteriadocumente

n en informatie over 

sociale voorwaarden en 

social return.

Homogeen: 

Deze naar bevinding zelf 

bepalen! Afhankelijk 

van gelijktijdigheid en 

strategie. Het is hoe je 

ermee omgaat!

ARCHIEF 

PRODUCTGROEPEN 

PIANOO.NL

(Extra info)

2. Facilitair Algemeen Kantoorartikelen 2201.01 2201 201 Kantoorartikelen Verbruiksartikelen en eenvoudige 

gebruiksartikelen voor kantoor zoals 

schrijfwaren, nietmachines etc.

Levering 30192000-1

30199000-0 

22800000-8 

30125120-8 

30125100-2

Kantoorfaciliteiten en 

diensten

Kantoorartikelen

Tonercartridges

Algemeen Papier 2202.01 2202 202 Papier Aanschaf van onbedrukt papier, karton etc. 

t.b.v. printen en kopiëren.

Levering 30197630-1

30197640-4

30197641-1

30197642-8

30197643-5

30197644-2

Kantoorfaciliteiten en 

diensten

Papier

Algemeen Kantoorinrichting: meubilair, 

aankleding, stoffering etc. 

voor alle ruimtes

2203.01 2203A 203 Kantoorinrichting Inrichtingskosten kantoorruimtes, 

vergaderzalen, restaurant, 

ontvangstruimtes. Meubilair, aankleding, 

stoffering etc.

Levering 39000000-2 

39100000-3 

37440000-4 

Kantoorgebouwen Kantoormeubilair

Kantoorstoffering

Algemeen Kantoorinrichting: Aanschaf 

vaste inrichting (aard- en 

nagelvast).

2203.02 2203B 710 Aanschaf vaste inrichting meubelen (aard- 

en nagelvast).

Levering 39000000-2 Kantoorgebouwen Kantoormeubilair

Kantoorstoffering

Waterschappen 

en gemeenten

Kantoorinrichting: Aanschaf 

(koop, huur, lease) van 

inventaris voor laboratoria, 

inclusief vaste apparatuur. 

2203.03 2203C 204 Aanschaf (koop, huur, lease) van inventaris 

voor laboratoria, inclusief vaste apparatuur. 

Levering 39180000-7 

50850000-8

Kantoorgebouwen x

Algemeen Kunst (aanschaf) 2205.01 2205A 205 Kunst Aanschaf (koop, huur, lease) van kunst en 

reproducties

Levering x x

Algemeen Kunst (restauratie) 2205.02 2205B Ontwerp, vervaardigen, restaureren en 

conserveren van kunst en reproducties 

Sociale & andere 

specifieke diensten

92311000-4

92521200-1

x x

Algemeen Drukwerk en aanverwante 

diensten: Diensten

2206.01 2206A 206 Drukwerk en aanverwante 

diensten

Drukkerij- en aanverwante diensten. Dienst 79820000-8 Kantoorfaciliteiten en 

diensten

Drukwerk

Reproductieapparatuur
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(Extra info)

Algemeen Drukwerk en aanverwante 

diensten: Producten

2206.02 2206B Drukwerk en aanverwante producten Levering 22000000-0 t/m

22160000-9

Kantoorfaciliteiten en 

diensten

Drukwerk

Reproductieapparatuur

Algemeen (Informatie)borden: 

Aanschaf binnen en buiten 

niet deel uitmakend van een 

werk. 

2207.01 2207A 207 (Informatie)borden Aanschaf informatieborden binnen en 

buiten niet deel uitmakend van een werk. 

Levering 35261000-1

39294100-0

30195300-5

x x

Algemeen (Informatie)borden: 

Plaatsen binnen en buiten 

niet deel uitmakend van een 

werk. 

2207.02 2207B Plaatsen informatieborden binnen en buiten 

niet deel uitmakend van een werk. 

Dienst 51612000-5 x x

Algemeen (Informatie)borden: 

Aanschaf van 

verkeersborden.

2207.03 2207C 827 Aanschaf van verkeersborden. Levering 34928000-8

34992200-9

Grond-weg-

waterbouw-gww

Straatmeubilair

Algemeen (Informatie)borden: 

Installatie/ plaatsen van 

verkeersborden.

2207.04 2207D Installatie/ plaatsen van verkeersborden. Werk 45233290-8 Grond-weg-

waterbouw-gww

Verkeersregelinginstalaties 

Algemeen Vakliteratuur en 

abonnementen: aanschaf 

tijdschriften, dag- en 

weekbladen, naslagwerken, 

CD-ROMs, elektronische 

documenten.

2208.01 2208A 208 Vakliteratuur en 

abonnementen

Aanschaf tijdschriften, dag- en weekbladen, 

naslagwerken, CD-ROMs, elektronische 

documenten.

Levering 22200000-2 t/m

22213000-9

archief-verouderde-

criteria

Vakliteratuur en 

abbonementen

Algemeen Vakliteratuur en 

abonnementen: 

Abonnementsdiensten

2208.02 2208B Abonnementsdiensten Dienst 7998000-7 archief-verouderde-

criteria

Vakliteratuur en 

abbonementen

Algemeen Archiefapparatuur aanschaf 

(koop /huur/lease)
2209.01 2209A 209 Archiefapparatuur en - 

diensten

Archiefuitrusting: Aanschaf (koop, huur, 

lease) van apparatuur voor archivering zoals 

paternosterkasten, scanstraten.

Levering 30191100-5

30216110-0

38520000-6

Kantoorgebouwen Kantoormeubilair
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PIANOO.NL

(Extra info)

Algemeen Archiefapparatuur 

reparatie/onderhoud
2209.02 2209B Reparatie & onderhoud Dienst 5030000-8 Kantoorgebouwen x

Algemeen Archiefdiensten 2209.03 2209C Archiefdiensten Sociale & andere 

specifieke diensten

92512000-3 Kantoorgebouwen x

Algemeen Bankkosten 2210.01 2210 210 Bankkosten Uitgaven aan bancaire dienstverlening (niet: 

notariskosten), zoals kosten en 

vergoedingen voor betaalrekeningen, 

betalingsverkeer.

Dienst 66110000-4 archief-verouderde-

criteria

Bankdiensten en 

Verzekeringen

Algemeen Bedrijfsverzekeringen: 

Bedrijfs- en 

beroepenverzekering, 

autoschadeverzekering, 

brandverzekering, 

opstalverzekering e.d. 

(premie)

2211.01 2211A 211 Bedrijfsverzekeringen Bedrijfs- en beroepenverzekering, 

autoschadeverzekering, brandverzekering, 

opstalverzekering e.d. (premie)

Dienst 66516000-0

66516400-4

66516500-5

66515200-5                      

archief-verouderde-

criteria

Bankdiensten en 

Verzekeringen

Algemeen Bedrijfsverzekeringen: CAR 

verzekering (premie)

2211.02 2211B CAR verzekering (premie). Dienst 66516000-0

66516400-4

66516500-5

66515200-5                      

archief-verouderde-

criteria

Bankdiensten en 

Verzekeringen

Algemeen Bedrijfsverzekeringen: 

Ziektekostenverzekering ten 

behoeve van het personeel

2211.03 2211C 108 Ziektekostenverzekering:                                                                              

Ziektekostenverzekering ten behoeve van 

het personeel.

Dienst 66512200-4 archief-verouderde-

criteria

Bankdiensten en 

Verzekeringen

Algemeen Evenementen 

(vakinhoudelijk)
2212.01 2212 212 Evenementen Organisatie van evenementen. Sociale & andere 

specifieke diensten

79952000-2 archief-verouderde-

criteria

Externe vergader -en 

verblijffaciliteiten

Catering

Waterschappen Ongedierte bestrijding 

(aanschaf materiaal)
2213.01 2213A 213 Ongediertebestrijding Aanschaf van (vang)materialen ter 

bestrijding van ongedierte bv. muskusratten

Levering Kan geen CPV code 

vinden.

x x
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Waterschappen Ongedierte bestrijding 

(diensten)
2213.02 2213B Ongedierte bestrijding Dienst 90922000-6

90923000-3

90670000-4

x x

Algemeen Advertentiekosten 2215.01 2215A 215 Advertentiekosten Rechtstreekse plaatsingskosten advertenties, 

publicatie vergunningen, aankondigingen en 

bekendmakingen, radio, televisiespots, 

internetplaatsingen.

Niet 

aanbestedingsplichtig, 

tenzij… Neem contact op 

met Team Inkoop. 

Kantoorfaciliteiten en 

diensten

Drukwerk

Algemeen Pesoneelsadvertentiekosten 2215.02 2215B Personeelsadvertenties. Niet 

aanbestedingsplichtig, 

tenzij… Neem contact op 

met Team Inkoop. 

Kantoorfaciliteiten en 

diensten

Drukwerk

Algemeen Geschenken en beloningen: 

Relatiegeschenken

2107.01 2107A 107 Geschenken en beloningen Relatiegeschenken Levering 18530000-3

03121200-7

03121210-0

39298300-0

03121100-6

x x

Algemeen Geschenken en beloningen: 

Bloemen/Fruit

2107.02 2107B Bloemen/Fruit Levering 18530000-3

03121200-7

03121210-0

39298300-0

03121100-6

archief-verouderde-

criteria

Bloemen en 

interieurbeplanting

Groenvoorziening

Algemeen Geschenken en beloningen: 

Kerstpakketten (eigen 

personeel)

2107.03 2107C Kerstpakketten (eigen personeel) Levering 18530000-3

03121200-7

03121210-0

39298300-0

03121100-6

x

Algemeen Externe vergader- en 

verblijfsfaciliteiten: 

Personeel

2102.01 2102A 102 Externe vergader- en 

verblijfsfaciliteiten

Externe vergader- en verblijfkosten 

(personeel): Accomodatiekosten als hotels 

en vergadercentra inclusief bijbehorende 

voorzieningen voor externe vergaderingen, 

workshops & dienstuitjes

Sociale & andere 

specifieke diensten

55120000-7 Kantoorfaciliteiten en 

diensten

Buitenlandse 

dienstreizen

Externe vergader -en 

verblijffaciliteiten

Algemeen Externe vergader- en 

verblijfsfaciliteiten: 

Communicatie en 

voorlichting

2102.02 2102B Externe vergader- en verblijfkosten i.v.m. 

Communicatie en voorlichting: 

Accommodatiekosten als hotels en 

vergadercentra inclusief bijbehorende 

voorzieningen voor externe vergaderingen & 

workshops

Sociale & andere 

specifieke diensten

55120000-7 Kantoorfaciliteiten en 

diensten

Buitenlandse 

dienstreizen

Externe vergader -en 

verblijffaciliteiten
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Algemeen Externe vergader- en 

verblijfsfaciliteiten: 

Reiskosten

2102.03 2102C Reiskosten Dienst 55120000-7 Kantoorfaciliteiten en 

diensten

Buitenlandse 

dienstreizen

Externe vergader -en 

verblijffaciliteiten

Algemeen Aanschaf bedrijfskleding, 

Persoonlijke 

beschermingsmiddelen

2104.01 2104A 104 Bedrijfskleding Aanschaf bedrijfskleding, 

bedrijfshulpverleningskleding, dienstbrillen, 

veiligheidskleding- en materialen, 

persoonlijke beschermingsmiddelen.

Levering 18100000-0

18222000-1

18130000-9

Kantoorfaciliteiten en 

diensten

Bedrijfskleding

Algemeen Reiniging bedrijfskleding 2104.02 2104B 105 Reinigen van bedrijfskleding, 

veiligheidskleding en persoonlijke 

beschermingsmiddelen.

Dienst 98312000-3 Kantoorfaciliteiten en 

diensten

Reiniging bedrijfskleding

Algemeen Aanpassen bedrijfskleding 2104.03 2104C Verrichten van herstelwerkzaamheden aan 

bedrijfskleding, veiligheidskleding en 

persoonlijke beschermingsmiddelen.

Dienst 50830000-2 Kantoorfaciliteiten en 

diensten

Bedrijfskleding

Algemeen Vracht-, porti- en 

verzendkosten, koeriers voor 

goederenvervoer

2610.01 2610 610 Vracht, porti en 

verzendkosten, koeriers 

voor goederenvervoer

Bulkpost, porti, kosten antwoordnummer, 

verzendkosten (binnen- en buitenland), 

koeriersdiensten voor goederenverkeer.

Sociale & andere 

specifieke diensten
Motiveren waarom genoemde 

diensten allen als homogeen 

geheel onder de noemer 

postdiensten, of één van de 

genoemde subcategorieën, kunnen 

worden gekwalificeerd

64100000-7 t/m

64122000-7

Transport/Vervoer Post

Transportdiensten

Algemeen Containers en emballage 2612.01 2612 612 Containers en emballage Aanschaf (koop, huur, lease) van diverse 

containers, verpakkingsmaterialen en 

emballage

Levering 44617000-8

44423330-3

79920000-9

x x

Algemeen Schoonmaakdiensten 2715.01 2715 715 Schoonmaakdiensten Schoonmaakkosten kantoorgebouwen, 

dieptereiniging keukens, bijbehorende 

reinigingsmiddelen en materialen.

Dienst 90900000-6

90919200-4

39830000-9

Kantoorfaciliteiten en 

diensten

Schoonmaak

Water

Algemeen Glasbewassing 2716.01 2716 716 Glasbewassing Kosten voor glazenwassersdiensten. Dienst 90911300-9 Kantoorfaciliteiten en 

diensten

Schoonmaak

Water
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Algemeen Sanitaire producten 2717.01 2717 717 Sanitaire producten Aanschaf (koop, huur, lease) van 

consumables als WC rollen, handdoekjes, 

luchtverfrisser, zeep.

Levering 33771000-5 archief-verouderde-

criteria

Papier

Algemeen Beveiliging en receptie 2718.01 2718 718 Beveiliging en receptie Beveiligings- en receptiekosten, overige 

beveiligingskosten, lidmaatschap Private 

Alarm Centrale (PAC).  

1) Receptie = Dienst

2) Beveiliging = Sociale & 

andere specifieke 

diensten

79710000-4

79992000-4

archief-verouderde-

criteria

Beveiliging

Externe adviesdiensten

Algemeen Cateringdiensten 2719.01 2719 719 Cateringdiensten Bedrijfscatering, feesten- en partijen, 

restaurantbezoek, broodjesservice.

Sociale & andere 

specifieke diensten

55520000-1 Kantoorfaciliteiten en 

diensten

Catering

Algemeen Automaten (eten en 

drinken): Aanschaf

2720.01 2720A 720 Automaten (eten en 

drinken)

Aanschaf (koop, huur, lease) van koffie- en 

drankautomaten, snoepautomaten.

Levering 42968100-0 Kantoorfaciliteiten en 

diensten

Drankautomaten

Algemeen Automaten (eten en 

drinken): Service & 

onderhoud

2720.02 2720B Service en onderhoud van koffie- en 

drankautomaten, snoepautomaten.

Dienst Kantoorfaciliteiten en 

diensten

Drankautomaten

Algemeen Grootkeukenapparatuur 

aanschaf
2721.01 2721A 721 Grootkeukenapparatuur Aanschaf (koop, huur, lease )inrichting, 

keukenmachines.

Levering 39310000-8

39220000-0

39700000-9

39141000-2

archief-verouderde-

criteria

Grootkeukenapparatuur

Algemeen Grootkeukenapparatuur: 

Onderhoud

2721.02 2721B Onderhoud van inrichting en 

keukenmachines

Dienst 50883000-8 archief-verouderde-

criteria

Grootkeukenapparatuur

Algemeen Voeding en ingrediënten 2722.01 2722 722 Voeding en ingrediënten Voeding, ingrediënten, maaltijden. Levering 15000000-8 Kantoorfaciliteiten en 

diensten

Catering



Hoofdcategorie Sector Omschrijving financieel 

component

(Facultatief/Voorstel!)

Financieel 

component

(Facultatief/

Voorstel!)

Nieuwe 

inkooppakket

nummers

Oktober 2015

Nummer 

PIANOO 

(origineel)

Inkooppakket - subcategorie Definitie / voorbeelden (niet limitatief) Soort inkoop

AANBESTEDINGSWET

2012

April 18, 2016

DISCLAIMER: Vanaf 18 

april 2016 tot aan 

uiteindelijke 

ingangsdatum nieuwe 

aanbestedingswet is er 

sprake van een 

overgangsperiode. Hoe 

hiermee om te gaan lees 

je op PIANOo. 

https://www.pianoo.nl/

actueel/nieuws/hoe-om-

te-gaan-met-2b-

dienstensociale-

specifieke-diensten-

vanaf-18-april

CPV-code

(niet limitatief en bij 

benadering gekozen / 

soms code van de 

hoofdgroep!) Kijk goed 

naar de opdracht.

Procuctgroepen 

Via de clusters vindt u 

clusterspecifieke 

informatie en 

gedetailleerde 

informatie per 

productgroep over 

maatschappelijk 

verantwoord inkopen, 

zoals de 

milieucriteriadocumente

n en informatie over 

sociale voorwaarden en 

social return.

Homogeen: 

Deze naar bevinding zelf 

bepalen! Afhankelijk 

van gelijktijdigheid en 

strategie. Het is hoe je 

ermee omgaat!

ARCHIEF 

PRODUCTGROEPEN 

PIANOO.NL

(Extra info)

Algemeen Serviesgoed 2723.01 2723 723 Serviesgoed Bestek, kopjes, kannen, dienbladen. Levering 39222000-4 Kantoorfaciliteiten en 

diensten

x

Algemeen Gas (Levering) 2724.01 2724A 724 Gas inclusief kosten 

energiebedrijf

Aanschaf gas voor kantoren, machines (geen 

auto's).

Levering 09000000-3 Energie Gas

Algemeen Gas (Netbeheer) 2724.02 2724B Gas (netbeheer) N.v.t. Energie Gas

Algemeen Water 2725.01 2725 725 Water inclusief kosten 

waterbedrijf

Aanschaf water, kosten waterbedrijf. N.v.t. archief-verouderde-

criteria

Water

Algemeen Elektriciteit (Levering) 2726.01 2726A 726 Elektra inclusief kosten 

elektra netwerkbeheerder

Elektriciteit (levering) Levering 09310000-5 Energie Electriciteit

Algemeen Elektriciteit (Netbeheer) 2726.02 2726B Elektriciteit (netbeheer) N.v.t. Energie Electriciteit

Algemeen Groenvoorziening facilitair 

(gebouwen): Binnen. 

Aanschaf producten

2727.01 2727A 727 Groenvoorziening facilitair 

(gebouwen)

Facilitaire groenvoorziening binnen (inclusief 

kerstbomen), aanschaf van planten, bomen, 

struiken, plantmaterialen.

Levering 03451000-6 archief-verouderde-

criteria

Bloemen en 

interieurbeplanting

Groenvoorziening

Algemeen Groenvoorziening facilitair 

(gebouwen): Buiten. 

Aanschaf producten

2727.02 2727B Facilitaire groenvoorziening buiten (inclusief 

kerstbomen), aanschaf van planten, bomen, 

struiken, plantmaterialen.

Levering 03451000-6 archief-verouderde-

criteria

Bloemen en 

interieurbeplanting

Groenvoorziening



Hoofdcategorie Sector Omschrijving financieel 

component

(Facultatief/Voorstel!)

Financieel 

component

(Facultatief/

Voorstel!)

Nieuwe 

inkooppakket

nummers

Oktober 2015

Nummer 

PIANOO 

(origineel)

Inkooppakket - subcategorie Definitie / voorbeelden (niet limitatief) Soort inkoop

AANBESTEDINGSWET

2012

April 18, 2016

DISCLAIMER: Vanaf 18 

april 2016 tot aan 

uiteindelijke 

ingangsdatum nieuwe 

aanbestedingswet is er 

sprake van een 

overgangsperiode. Hoe 

hiermee om te gaan lees 

je op PIANOo. 

https://www.pianoo.nl/

actueel/nieuws/hoe-om-

te-gaan-met-2b-

dienstensociale-

specifieke-diensten-

vanaf-18-april

CPV-code

(niet limitatief en bij 

benadering gekozen / 

soms code van de 

hoofdgroep!) Kijk goed 

naar de opdracht.

Procuctgroepen 

Via de clusters vindt u 

clusterspecifieke 

informatie en 

gedetailleerde 

informatie per 

productgroep over 

maatschappelijk 

verantwoord inkopen, 

zoals de 

milieucriteriadocumente

n en informatie over 

sociale voorwaarden en 

social return.

Homogeen: 

Deze naar bevinding zelf 

bepalen! Afhankelijk 

van gelijktijdigheid en 

strategie. Het is hoe je 

ermee omgaat!

ARCHIEF 

PRODUCTGROEPEN 

PIANOO.NL

(Extra info)

Algemeen Groenvoorziening facilitair 

(gebouwen): Onderhoud 

binnen

2727.03 2727C Onderhoud facilitaire groenvoorziening 

binnen (inclusief kerstbomen), planten en 

onderhoud  van bomen, struiken, 

plantmaterialen.

Dienst 77310000-6 archief-verouderde-

criteria

Bloemen en 

interieurbeplanting

Groenvoorziening

Algemeen Groenvoorziening facilitair 

(gebouwen): Onderhoud 

buiten

2727.04 2727D Onderhoud facilitaire groenvoorziening 

buiten (inclusief kerstbomen), planten en 

onderhoud  van bomen, struiken, 

plantmaterialen.

Dienst 77310000-6 archief-verouderde-

criteria

Bloemen en 

interieurbeplanting

Groenvoorziening

Algemeen Afvalverzameling en 

–verwerking: Huishoudelijk 

afval

2728.01 2728A 728 Afvalverzameling en 

–verwerking

Transport en verwerking van huishoudelijk 

afval, GFT, papierafval, klein chemisch afval, 

glas afval.

Dienst 90500000-2

90510000-5

90512000-9

archief-verouderde-

criteria

Huishoudelijk 

afvalbeheer

Algemeen Afvalverzameling en 

–verwerking: overig 

bedrijfsmatig afval

2728.02 2728B 730 Transport en verwerking van overig 

bedrijfsmatig afval zoals hout, ijzer, 

roostergoed, gips e.d. 

Dienst 90500000-2

90510000-5

90512000-9

archief-verouderde-

criteria

Huishoudelijk 

afvalbeheer

Algemeen Koop, huur of lease t.b.v. 

middelen om afval te 

verzamelen

2728.03 2728C 735 Aanschaf (koop, huur, lease) van middelen 

om afval in te zamelen zoals containers 

(geen voertuigen).

Levering 34928480-6 archief-verouderde-

criteria

Huishoudelijk 

afvalbeheer

Algemeen Verwerking van snoei- en 

overig groenafval
2728.04 2728D 812 Verwerking van snoei- en overig groenafval. Dienst archief-verouderde-

criteria

Groenvoorzieningen

Huishoudelijk 

afvalbeheer

Algemeen BHV- en brandblusmiddelen 

aanschaf
2736.01 2736A 736 BHV- en brandblusmiddelen Aanschaf van kleine blusmiddelen, AED, 

EHBO dozen en apparatuur

Levering 35112000-2

33141623-3

35111320-4

archief-verouderde-

criteria

Bedrijfshulpverlening - 

materiaal

Algemeen BHV- en brandblusmiddelen 

installatie
2736.02 2736B Installatie van  brandblusmiddelen Werk 45343220-1 archief-verouderde-

criteria

Bedrijfshulpverlening - 

materiaal



Hoofdcategorie Sector Omschrijving financieel 

component

(Facultatief/Voorstel!)

Financieel 

component

(Facultatief/

Voorstel!)

Nieuwe 

inkooppakket

nummers

Oktober 2015

Nummer 

PIANOO 

(origineel)

Inkooppakket - subcategorie Definitie / voorbeelden (niet limitatief) Soort inkoop

AANBESTEDINGSWET

2012

April 18, 2016

DISCLAIMER: Vanaf 18 

april 2016 tot aan 

uiteindelijke 

ingangsdatum nieuwe 

aanbestedingswet is er 

sprake van een 

overgangsperiode. Hoe 

hiermee om te gaan lees 

je op PIANOo. 

https://www.pianoo.nl/

actueel/nieuws/hoe-om-

te-gaan-met-2b-

dienstensociale-

specifieke-diensten-

vanaf-18-april

CPV-code

(niet limitatief en bij 

benadering gekozen / 

soms code van de 

hoofdgroep!) Kijk goed 

naar de opdracht.

Procuctgroepen 

Via de clusters vindt u 

clusterspecifieke 

informatie en 

gedetailleerde 

informatie per 

productgroep over 

maatschappelijk 

verantwoord inkopen, 

zoals de 

milieucriteriadocumente

n en informatie over 

sociale voorwaarden en 

social return.

Homogeen: 

Deze naar bevinding zelf 

bepalen! Afhankelijk 

van gelijktijdigheid en 

strategie. Het is hoe je 

ermee omgaat!

ARCHIEF 

PRODUCTGROEPEN 

PIANOO.NL

(Extra info)

Algemeen Verhuisdiensten: Verhuizing 

tussen of binnen 

kantoorgebouwen

2737.01 2737A 737 Verhuisdiensten Verhuizingen tussen of binnen 

kantoorgebouwen. Vrachtbehandeling en 

opslag inboedel.

Dienst 98392000-7 Transport/Vervoer Verhuisdiensten

Algemeen Verhuisdiensten: ten 

behoeve van personeel

2737.02 2737B 109 Verhuizing van personeel, transport en 

opslag inboedel, inrichtingskosten, 

onderbrengen gezinnen.                                                      

Dienst 79613000-4

63100000-0

98392000-7

60180000-3

Transport/Vervoer Verhuisdiensten

Algemeen Strooidienst 2819.01 2819 819 Strooidienst Uitvoeren van gladheidsbestrijding 

(Sneeuwruimingsdiensten en 

Ijsbestrijdingsdiensten)

Dienst 90620000-9 

90630000-2

Grond-weg-

waterbouw-gww

Gladheidbestrijding

Algemeen Strooizout 2820.01 2820 820 Strooizout Aanschaf van strooizout. Levering 34927100-2 Grond-weg-

waterbouw-gww

Gladheidbestrijding

Algemeen Hardware aanschaf 3301.01 3301A 301 Hardware Aanschaf (koop, huur, lease) van hardware: 

PC’s, notebooks, ipads, toetsenborden, 

dockingstation, servers en routers. 

Levering 30000000-9  Automatisering-

telecommunicatie

Hardware

Hardware: Installatie, 

beheer en onderhoud

3301.02 3301B Installatie, beheer en onderhoud van 

hardware: PC’s, notebooks, ipads, 

toetsenborden, dockingstation, servers en 

routers. 

Dienst 50300000-8 Automatisering-

telecommunicatie

Hardware

Algemeen Printers en 

reproductieapparatuur: 

Aanschaf

3302.01 3302A 302 Printers en 

reproductieapparatuur

Aanschaf (koop, huur, lease) van printers, 

multifunctionals, copiers (centraal en 

decentraal).

Levering 30000000-9  Automatisering-

telecommunicatie

Reproductieapparatuur 

Printers en 

reproductieapparatuur: 

Installatie, beheer en 

onderhoud

3302.02 3302B Installatie, beheer en onderhoud van 

printers, multifunctionals, copiers (centraal 

en decentraal).

Dienst 50300000-8 Automatisering-

telecommunicatie

Reproductieapparatuur 

3- Automatisering en 

telecommunicatie



Hoofdcategorie Sector Omschrijving financieel 

component

(Facultatief/Voorstel!)

Financieel 

component

(Facultatief/

Voorstel!)

Nieuwe 

inkooppakket

nummers

Oktober 2015

Nummer 

PIANOO 

(origineel)

Inkooppakket - subcategorie Definitie / voorbeelden (niet limitatief) Soort inkoop

AANBESTEDINGSWET

2012

April 18, 2016

DISCLAIMER: Vanaf 18 

april 2016 tot aan 

uiteindelijke 

ingangsdatum nieuwe 

aanbestedingswet is er 

sprake van een 

overgangsperiode. Hoe 

hiermee om te gaan lees 

je op PIANOo. 

https://www.pianoo.nl/

actueel/nieuws/hoe-om-

te-gaan-met-2b-

dienstensociale-

specifieke-diensten-

vanaf-18-april

CPV-code

(niet limitatief en bij 

benadering gekozen / 

soms code van de 

hoofdgroep!) Kijk goed 

naar de opdracht.

Procuctgroepen 

Via de clusters vindt u 

clusterspecifieke 

informatie en 

gedetailleerde 

informatie per 

productgroep over 

maatschappelijk 

verantwoord inkopen, 

zoals de 

milieucriteriadocumente

n en informatie over 

sociale voorwaarden en 

social return.

Homogeen: 

Deze naar bevinding zelf 

bepalen! Afhankelijk 

van gelijktijdigheid en 

strategie. Het is hoe je 

ermee omgaat!

ARCHIEF 

PRODUCTGROEPEN 

PIANOO.NL

(Extra info)

Algemeen Audiovisuele middelen 

aanschaf
3303.01 3303A 303 Audiovisuele middelen Aanschaf (koop, huur, lease) van TV's, DVD 

spelers, flatscreens, smartboards, beamers.

Levering 32321300-2 Automatisering-

telecommunicatie

Audiovisuele apparatuur

Audiovisuele middelen: 

Installatie, beheer en 

onderhoud

3303.02 3303B Installatie, beheer en onderhoud van TV's, 

DVD spelers, flatscreens, smartboards, 

beamers.

Dienst 50300000-8 Automatisering-

telecommunicatie

Audiovisuele apparatuur

Algemeen (standaard) Software: 

Aanschaf

3304.01 3304A 304 (standaard) Software Aanschaf (koop, huur, levering) van 

softwarepakketten, systeemprogramma-

materiaal, netwerkprogrammamateriaal, 

onderwijsleer middelen, tekenpakketten, 

SAAS.

Levering 48000000-8 archief-verouderde-

criteria-

informatiedocumenten

Software

(standaard) Software: 

Installatie, beheer en 

onderhoud

3304.02 3304B Installatie, beheer en onderhoud van 

softwarepakketten, systeemprogramma-

materiaal, netwerkprogrammamateriaal, 

onderwijsleer middelen, tekenpakketten, 

SAAS.

Dienst 72267000-4 archief-verouderde-

criteria-

informatiedocumenten

Software

Algemeen Telefoondiensten vast, 

mobiel en internetverkeer 

kantoor: Vast

3305.01 3305A 305 Telefoondiensten vast & 

mobiel; internet verkeer 

kantoor & mobiel 

internetverkeer

Infrastructuur voor telefonie zoals 

telecommunicatie netwerk, onderhoud, 

gebruikskosten en voice over IP voor vaste 

telefonie, internetverkeer (niet voor mobiele 

telefoons).

Dienst 64210000-1 Automatisering-

telecommunicatie

Netwerken en 

infrastructuur

Telefoondiensten vast, 

mobiel en internetverkeer 

kantoor: Mobiel

3305.02 3305B Infrastructuur voor telefonie zoals 

telecommunicatie netwerk, onderhoud, 

gebruikskosten en voice over IP voor 

mobiele telefonie, internetverkeer voor 

mobiele telefoons.

Dienst Automatisering-

telecommunicatie

Netwerken en 

infrastructuur

Algemeen Telecomapparatuur en 

telefooncentrales: Aanschaf

3307.01 3307A 307 Telecomapparatuur en 

telefooncentrales

Aanschaf (koop, huur, lease) van hardware, 

vaste en mobiele telefoon-toestellen en 

telefooncentrales, telefooncentralediensten.

Levering 32000000-3

32250000-0

32551200-2

64214200-1

Automatisering-

telecommunicatie

Netwerken en 

infrastructuur

Telecomapparatuur en 

telefooncentrales: 

Onderhoud

3307.02 3307B Onderhoud van telefooncentrales, 

telefooncentralediensten.

Dienst 50300000-8 Automatisering-

telecommunicatie

Netwerken en 

infrastructuur



Hoofdcategorie Sector Omschrijving financieel 

component

(Facultatief/Voorstel!)

Financieel 

component

(Facultatief/

Voorstel!)

Nieuwe 

inkooppakket

nummers

Oktober 2015

Nummer 

PIANOO 

(origineel)

Inkooppakket - subcategorie Definitie / voorbeelden (niet limitatief) Soort inkoop

AANBESTEDINGSWET

2012

April 18, 2016

DISCLAIMER: Vanaf 18 

april 2016 tot aan 

uiteindelijke 

ingangsdatum nieuwe 

aanbestedingswet is er 

sprake van een 

overgangsperiode. Hoe 

hiermee om te gaan lees 

je op PIANOo. 

https://www.pianoo.nl/

actueel/nieuws/hoe-om-

te-gaan-met-2b-

dienstensociale-

specifieke-diensten-

vanaf-18-april

CPV-code

(niet limitatief en bij 

benadering gekozen / 

soms code van de 

hoofdgroep!) Kijk goed 

naar de opdracht.

Procuctgroepen 

Via de clusters vindt u 

clusterspecifieke 

informatie en 

gedetailleerde 

informatie per 

productgroep over 

maatschappelijk 

verantwoord inkopen, 

zoals de 

milieucriteriadocumente

n en informatie over 

sociale voorwaarden en 

social return.

Homogeen: 

Deze naar bevinding zelf 

bepalen! Afhankelijk 

van gelijktijdigheid en 

strategie. Het is hoe je 

ermee omgaat!

ARCHIEF 

PRODUCTGROEPEN 

PIANOO.NL

(Extra info)

Telecomapparatuur en 

telefooncentrales: Installatie

3307.03 3307C Installeren telefooncentrales, telefoonlijnen 

en telecommunicatie-uitrusting.

Werk 45314100-2 Automatisering-

telecommunicatie

Netwerken en 

infrastructuur

Algemeen ICT Uitbesteding diensten 3416.01 3416 416 Uitbesteding ICT diensten Uitbesteding van ICT werkzaamheden, zoals 

werkplekbeheer, applicatiebeheer, 

softwareontwikkeling en implementatie.

Dienst 72000000-5 Automatisering-

telecommunicatie

Externe adviesdiensten

4. Flexibele arbeid Algemeen Detachering Technisch 

personeel

4401.01 4401 401 Detachering Technisch 

personeel

Het betreft hier technische functies vanaf 

schaal 9.

Dienst 79620000-6 archief-verouderde-

criteria

Uitzendkrachten

Diensten voor het 

terbeschikking stellen 

van tijdelijk personeel , 

waarbij de 

werkinhoudelijke 

begeleiding en de 

Algemeen Detachering Juridisch 

personeel

4402.01 4402 402 Detachering Juridisch 

personeel

Het betreft hier juridische functies vanaf 

schaal 9.

Dienst 79620000-6 archief-verouderde-

criteria

Uitzendkrachten

Algemeen Detachering Facilitair 

personeel

4403.01 4403 403 Detachering Facilitair 

personeel

Het betreft hier facilitaire functies vanaf 

schaal 9.

Dienst 79620000-6 archief-verouderde-

criteria

Uitzendkrachten

Algemeen Detachering Inkopers 4404.01 4404 404 Detachering Inkopers Het betreft hier functies vanaf schaal 9. Dienst 79620000-6 archief-verouderde-

criteria

Uitzendkrachten

Algemeen Detachering Financieel 

personeel

4405.01 4405 405 Detachering Financieel 

personeel

Het betreft hier financiële functies vanaf 

schaal 9.

Dienst 79620000-6 archief-verouderde-

criteria

Uitzendkrachten

Algemeen Detachering ICT personeel 4406.01 4406 406 Detachering ICT personeel Het betreft hier ICT functies vanaf schaal 9. Dienst 79620000-6 archief-verouderde-

criteria

Uitzendkrachten



Hoofdcategorie Sector Omschrijving financieel 

component

(Facultatief/Voorstel!)

Financieel 

component

(Facultatief/

Voorstel!)

Nieuwe 

inkooppakket

nummers

Oktober 2015

Nummer 

PIANOO 

(origineel)

Inkooppakket - subcategorie Definitie / voorbeelden (niet limitatief) Soort inkoop

AANBESTEDINGSWET

2012

April 18, 2016

DISCLAIMER: Vanaf 18 

april 2016 tot aan 

uiteindelijke 

ingangsdatum nieuwe 

aanbestedingswet is er 

sprake van een 

overgangsperiode. Hoe 

hiermee om te gaan lees 

je op PIANOo. 

https://www.pianoo.nl/

actueel/nieuws/hoe-om-

te-gaan-met-2b-

dienstensociale-

specifieke-diensten-

vanaf-18-april

CPV-code

(niet limitatief en bij 

benadering gekozen / 

soms code van de 

hoofdgroep!) Kijk goed 

naar de opdracht.

Procuctgroepen 

Via de clusters vindt u 

clusterspecifieke 

informatie en 

gedetailleerde 

informatie per 

productgroep over 

maatschappelijk 

verantwoord inkopen, 

zoals de 

milieucriteriadocumente

n en informatie over 

sociale voorwaarden en 

social return.

Homogeen: 

Deze naar bevinding zelf 

bepalen! Afhankelijk 

van gelijktijdigheid en 

strategie. Het is hoe je 

ermee omgaat!

ARCHIEF 

PRODUCTGROEPEN 

PIANOO.NL

(Extra info)

Algemeen Detachering 

Communicatiemedewerkers

4408.01 4408 408 Detachering 

Communicatiemedewerkers

Het betreft hier communicatieve functies 

vanaf schaal 9.

Dienst 79620000-6 archief-verouderde-

criteria

Uitzendkrachten

Algemeen Detachering overig 

personeel

4409.01 4409 409 Detachering overig 

personeel

Het betreft hier hogere functies vanaf schaal 

9.

Dienst 79620000-6 archief-verouderde-

criteria

Uitzendkrachten

Algemeen Uitzendkrachten 

administratief personeel

4410.01 4410 410 Uitzendkrachten 

administratief personeel

Het betreft hier administratieve functies in 

de regel tot schaal 9.

Dienst 79620000-6 archief-verouderde-

criteria

Uitzendkrachten

Arbeidsmarktbeleid

Algemeen Uitzendkrachten technisch 

personeel

4411.01 4411 411 Uitzendkrachten technisch 

personeel

Het betreft hier technische functies in de 

regel tot schaal 9.

Dienst 79620000-6 archief-verouderde-

criteria

Uitzendkrachten

Arbeidsmarktbeleid

Algemeen Uitzendkracht overig 

personeel <schaal 9
4413.01 4413 413 Uitzendkrachten overig 

personeel

Het betreft hier functies in de regel tot 

schaal 9.

Dienst 79620000-6 archief-verouderde-

criteria

Uitzendkrachten

Arbeidsmarktbeleid

Algemeen Payrolling 4414.01 4414 414 Payrolling Het betreft hier administratieve functies in 

de regel tot schaal 9.

Dienst 79620000-6 archief-verouderde-

criteria

Uitzendkrachten

Arbeidsmarktbeleid

Algemeen Interim management 4415.01 4415 415 Interim management Tijdelijke vervanging op management 

niveau.

Dienst 79410000 archief-verouderde-

criteria

Uitzendkrachten

5. Advies en onderzoek 

(niet op basis van 

detachering). 

Resultaatverplichting

Algemeen ICT Advies 5501.01 5501 501 ICT advies ICT advies. Dienst 72000000-5 Automatisering-

telecommunicatie

Externe adviesdiensten



Hoofdcategorie Sector Omschrijving financieel 

component

(Facultatief/Voorstel!)

Financieel 

component

(Facultatief/

Voorstel!)

Nieuwe 

inkooppakket

nummers

Oktober 2015

Nummer 

PIANOO 

(origineel)

Inkooppakket - subcategorie Definitie / voorbeelden (niet limitatief) Soort inkoop

AANBESTEDINGSWET

2012

April 18, 2016

DISCLAIMER: Vanaf 18 

april 2016 tot aan 

uiteindelijke 

ingangsdatum nieuwe 

aanbestedingswet is er 

sprake van een 

overgangsperiode. Hoe 

hiermee om te gaan lees 

je op PIANOo. 

https://www.pianoo.nl/

actueel/nieuws/hoe-om-

te-gaan-met-2b-

dienstensociale-

specifieke-diensten-

vanaf-18-april

CPV-code

(niet limitatief en bij 

benadering gekozen / 

soms code van de 

hoofdgroep!) Kijk goed 

naar de opdracht.

Procuctgroepen 

Via de clusters vindt u 

clusterspecifieke 

informatie en 

gedetailleerde 

informatie per 

productgroep over 

maatschappelijk 

verantwoord inkopen, 

zoals de 

milieucriteriadocumente

n en informatie over 

sociale voorwaarden en 

social return.

Homogeen: 

Deze naar bevinding zelf 

bepalen! Afhankelijk 

van gelijktijdigheid en 

strategie. Het is hoe je 

ermee omgaat!

ARCHIEF 

PRODUCTGROEPEN 

PIANOO.NL

(Extra info)

Algemeen Juridisch onderzoek en 

advies: Incassodiensten

5502.01 5502A 502 Juridisch onderzoek en 

advies

Incassodiensten: Deurwaarderskosten Dienst 79100000-5 archief-verouderde-

criteria

Externe adviesdiensten

Juridisch onderzoek en 

advies: overig

5502.02 5502B Juridisch advies: Proceskosten, 

advocaatkosten, griffierechten, juridische 

ondersteuning & advies en landsadvocaat.

Sociale & andere 

specifieke diensten

archief-verouderde-

criteria

Externe adviesdiensten

Algemeen Marketing, PR en 

communicatie advies

5503.01 5503 503 Marketing, PR en 

communicatie advies

O.a. uitgaven aan communicatieadvisering 

en -onderzoek, callcenters, campagnes, niet 

zijnde de advertentiekosten zelf voor TV, 

radio, nieuwsbladen.

Dienst 79340000-9 archief-verouderde-

criteria

Externe adviesdiensten

Algemeen Grafische vormgeving en 

opmaak: Grafische 

ontwerpen en DTP voor 

multimediaproductie.

5504.01 5504A 504 Grafische vormgeving en 

opmaak

Grafische ontwerpen en DTP voor 

multimediaproductie.

Dienst 79822500-7 archief-verouderde-

criteria

Externe adviesdiensten

Grafische vormgeving en 

opmaak: Film/Fotografie

5504.02 5504B Film/Fotografie Dienst archief-verouderde-

criteria

Externe adviesdiensten

Algemeen Accountancy diensten 5505.01 5505 505 Accountancy diensten Controle jaarrekening. Dienst 79200000-6 archief-verouderde-

criteria

Externe adviesdiensten

Algemeen Financiële economische 

advisering

5506.01 5506 506 Financiële economische 

advisering

Financiële diensten en adviezen niet zijnde 

het controleren van de jaarrekening 

uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van 

de opdrachtnemer.

Dienst 66171000-9 archief-verouderde-

criteria

Externe adviesdiensten

Algemeen Makelaarsdiensten en 

grondaankoop

5507.01 5507 507 Makelaarsdiensten en 

grondaankoop

Werkzaamheden met betrekking tot 

bemiddeling en advies onroerende zaken, 

grondaankoop, (her)taxaties, planschade 

taxaties e.d.

Dienst 70300000-4 archief-verouderde-

criteria

Externe adviesdiensten



Hoofdcategorie Sector Omschrijving financieel 

component

(Facultatief/Voorstel!)

Financieel 

component

(Facultatief/

Voorstel!)

Nieuwe 

inkooppakket

nummers

Oktober 2015

Nummer 

PIANOO 

(origineel)

Inkooppakket - subcategorie Definitie / voorbeelden (niet limitatief) Soort inkoop

AANBESTEDINGSWET

2012

April 18, 2016

DISCLAIMER: Vanaf 18 

april 2016 tot aan 

uiteindelijke 

ingangsdatum nieuwe 

aanbestedingswet is er 

sprake van een 

overgangsperiode. Hoe 

hiermee om te gaan lees 

je op PIANOo. 

https://www.pianoo.nl/

actueel/nieuws/hoe-om-

te-gaan-met-2b-

dienstensociale-

specifieke-diensten-

vanaf-18-april

CPV-code

(niet limitatief en bij 

benadering gekozen / 

soms code van de 

hoofdgroep!) Kijk goed 

naar de opdracht.

Procuctgroepen 

Via de clusters vindt u 

clusterspecifieke 

informatie en 

gedetailleerde 

informatie per 

productgroep over 

maatschappelijk 

verantwoord inkopen, 

zoals de 

milieucriteriadocumente

n en informatie over 

sociale voorwaarden en 

social return.

Homogeen: 

Deze naar bevinding zelf 

bepalen! Afhankelijk 

van gelijktijdigheid en 

strategie. Het is hoe je 

ermee omgaat!

ARCHIEF 

PRODUCTGROEPEN 

PIANOO.NL

(Extra info)

Algemeen Organisatie- en 

formatieadvies en HRM
5508.01 5508 508 Organisatie- en 

formatieadvies en HRM

Advieswerkzaamheden op het gebied van 

organisatie- en formatieadvies, 

functiewaardering, advies en onderzoek ten 

aanzien van loopbaanbeleid, 

personeelontwikkeling, verzuimbeleid, 

werving en selectie.

Dienst 79410000-1 archief-verouderde-

criteria

Externe adviesdiensten

Algemeen Beleidsondersteunend 

onderzoek
5509.01 5509 509 Beleidsondersteunend 

onderzoek

Diensten door derden op het gebied van 

wetenschappelijk onderzoek, statistisch 

onderzoek, evaluatieonderzoek, monitoring, 

research (verkenning, vooronderzoek). Dit 

kan betrekking hebben op verschillende 

beleidsterreinen.

Dienst 79720000-7 archief-verouderde-

criteria

Externe adviesdiensten

Algemeen Facility management 

(advies)
5510.01 5510 510 Facility management Adviesdiensten door derden op het gebied 

van facility management, bijvoorbeeld rond 

het inrichten van de facilitaire functie, 

gebouwmanagement, uitbesteden van 

facilitaire taken, FMIS. Niet de facilitaire 

diensten zelf.

Dienst 85312320-8 archief-verouderde-

criteria

Externe adviesdiensten

Waterschappen Ecologisch onderzoek 5511.01 5511 511 Ecologisch onderzoek Advies, effectvoorspelling en onderzoek naar 

Macro fauna, Vissen, Flora & Fauna.

Dienst 71350000-6 archief-verouderde-

criteria

Externe adviesdiensten

Waterschappen Hydrologisch onderzoek 5512.01 5512 512 Hydrologisch onderzoek Hydrologische studies in landbouw, stedelijk 

of natuurlijke gebieden. 

Grondwatermodellering, 

oppervlaktewatermodellering.

Dienst 71351900-2 archief-verouderde-

criteria

Externe adviesdiensten

Algemeen Milieu- en 

waterbodemonderzoek, 

landmeetkundige diensten

5513.01 5513 513 Milieu- en 

waterbodemonderzoek, 

landmeetkundige diensten

Advies en onderzoek naar de gesteldheid 

van de (water)bodem, geotechnisch 

onderzoek, sonderingen, bemonstering en 

analyse.

Dienst 71350000-6 archief-verouderde-

criteria

Externe adviesdiensten

Algemeen Archeologisch onderzoek 5514.01 5514 514 Archeologisch onderzoek Oudheidkundig onderzoek in water en of 

bodem.

Dienst 71351914-3 archief-verouderde-

criteria

Externe adviesdiensten

Algemeen Explosieven onderzoek 5515.01 5515 515 Explosieven onderzoek Onderzoek naar de aanwezigheid van 

explosieven in de bodem.

Dienst 71350000-6 archief-verouderde-

criteria

Externe adviesdiensten



Hoofdcategorie Sector Omschrijving financieel 

component

(Facultatief/Voorstel!)

Financieel 

component

(Facultatief/

Voorstel!)

Nieuwe 

inkooppakket
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Oktober 2015
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PIANOO 

(origineel)
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2012

April 18, 2016

DISCLAIMER: Vanaf 18 

april 2016 tot aan 

uiteindelijke 

ingangsdatum nieuwe 

aanbestedingswet is er 

sprake van een 

overgangsperiode. Hoe 

hiermee om te gaan lees 

je op PIANOo. 

https://www.pianoo.nl/

actueel/nieuws/hoe-om-

te-gaan-met-2b-

dienstensociale-

specifieke-diensten-

vanaf-18-april

CPV-code

(niet limitatief en bij 

benadering gekozen / 

soms code van de 

hoofdgroep!) Kijk goed 

naar de opdracht.

Procuctgroepen 

Via de clusters vindt u 

clusterspecifieke 

informatie en 

gedetailleerde 

informatie per 

productgroep over 

maatschappelijk 

verantwoord inkopen, 

zoals de 

milieucriteriadocumente

n en informatie over 

sociale voorwaarden en 

social return.

Homogeen: 

Deze naar bevinding zelf 

bepalen! Afhankelijk 

van gelijktijdigheid en 

strategie. Het is hoe je 

ermee omgaat!

ARCHIEF 

PRODUCTGROEPEN 

PIANOO.NL

(Extra info)

Algemeen Laboratorium onderzoek 5516.01 5516 516 Laboratorium onderzoek Onderzoek uitgevoerd door laboratoria. Dienst 71900000-7 archief-verouderde-

criteria

Externe adviesdiensten

Algemeen Asbestonderzoek en 

verwijdering: 

Asbestonderzoek

5517.01 5517A 517 Asbestonderzoek en 

verwijdering

Onderzoek naar de aanwezigheid van 

asbest.

Dienst 71350000-6 archief-verouderde-

criteria

Externe adviesdiensten

Asbestonderzoek en 

verwijdering: 

Asbestverwijdering

5517.02 5517B Verwijdering van asbest. Werk 45262660-5 Kantoorgebouwen Sloop van gebouwen

Algemeen Ingenieursdiensten 5518.01 5518 518 Ingenieursdiensten Algemene technische adviesdiensten, 

technisch ontwerpen, planvorming, 

bestekken ontwikkelen, directievoering en 

toezicht, technische adviesdiensten op het 

gebied van waterkwaliteit en 

waterkwantiteit, constructieberekeningen, 

bouwkundige en civieltechnisch.

Dienst 71300000-1

71800000-6

archief-verouderde-

criteria

Externe adviesdiensten

Algemeen Notarisdiensten 5519.01 5519 519 Notarisdiensten Erfdienstbaarheidhedenonderzoek, 

onderzoeken van eigendomssituaties; 

onderzoeken van rechten en verplichtingen; 

opstellen van koopovereenkomsten; 

opstellen van leveringsakten; notariële 

transporten en de daarbij behorende 

Sociale & andere 

specifieke diensten

79100000-5 archief-verouderde-

criteria

Externe adviesdiensten

Algemeen Diensten van architecten en 

stedenbouw
5520.01 5520 520 Diensten van architecten en 

stedenbouw

Bouwkundige vormgeving voor stedenbouw, 

woningbouw, kantoren, landschappen, 

bouwkundige ingenieursdiensten, 

bouwmanagement.

Dienst 71210000-3 archief-verouderde-

criteria

Externe adviesdiensten

Algemeen Verkeer en vervoer 

onderzoek en advies
5521.01 5521 521 Verkeer en vervoer 

onderzoek en advies

Advies en onderzoek rond verkeerskundige 

vraagstukken en mobiliteit.

Dienst 71300000-1 archief-verouderde-

criteria

Externe adviesdiensten



Hoofdcategorie Sector Omschrijving financieel 
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(Facultatief/Voorstel!)

Financieel 
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(Facultatief/

Voorstel!)

Nieuwe 
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DISCLAIMER: Vanaf 18 

april 2016 tot aan 

uiteindelijke 

ingangsdatum nieuwe 

aanbestedingswet is er 

sprake van een 

overgangsperiode. Hoe 

hiermee om te gaan lees 

je op PIANOo. 

https://www.pianoo.nl/

actueel/nieuws/hoe-om-

te-gaan-met-2b-
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CPV-code

(niet limitatief en bij 

benadering gekozen / 

soms code van de 
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Via de clusters vindt u 

clusterspecifieke 

informatie en 

gedetailleerde 

informatie per 
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maatschappelijk 

verantwoord inkopen, 

zoals de 

milieucriteriadocumente

n en informatie over 

sociale voorwaarden en 

social return.

Homogeen: 

Deze naar bevinding zelf 

bepalen! Afhankelijk 

van gelijktijdigheid en 

strategie. Het is hoe je 

ermee omgaat!

ARCHIEF 

PRODUCTGROEPEN 

PIANOO.NL

(Extra info)

Algemeen Inkoopadvies- en 

werkzaamheden
5522.01 5522A 522 Inkoopadvies- en 

werkzaamheden

Diensten door derden op het gebied van 

inkoopadvies en -ondersteuning, zoals het 

uitvoeren van Europese aanbestedingen, het 

inrichten en professionaliseren van de 

inkoopfunctie het beantwoorden van 

strategische inkoopvraagstukken (advies 

inzake aanschaffing)

Dienst 79000000-4

79418000-7

archief-verouderde-

criteria

Externe adviesdiensten

Diensten rechtskundige 

expertise aanbesteding
5522.02 5522B Diensten betreffende rechtskundige 

expertise op aanbestedingsgebied.

Sociale & andere 

specifieke diensten

79100000-5 archief-verouderde-

criteria

Externe adviesdiensten

Algemeen Tolken en vertalers 5523.01 5523 523 Tolken en vertalers Tolken en vertalers mondeling en schriftelijk 

op uiteenlopende gebieden.

Dienst 79540000-1 archief-verouderde-

criteria

Externe adviesdiensten

Algemeen Overig specialistisch 

onderzoek
5524.01 5524 524 Overig specialistisch 

onderzoek

Overig specialistisch onderzoek dat niet is 

genoemd in de bovenstaande pakketten.

Dienst 79720000-7 archief-verouderde-

criteria

Externe adviesdiensten

Algemeen Studie en opleiding: 

Opleidingen/Cursussen/Trai

ningen/Workshops

5101.01 5101A 101 Studie en opleiding Diensten voor onderwijs & opleiding:

Alle uitgaven voor Opleidingen / Cursussen / 

Trainingen / Workshops inclusief bij de prijs 

inbegrepen studie- en lesmateriaal.                         

Sociale & andere 

specifieke diensten

80000000-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

80420000-4

archief-verouderde-

criteria

Studie en opleiding

Studie en opleiding: 

Congressen/Seminars/Symp

osia/Conferenties

5101.02 5101B Congressen/Seminars/Symposia/Conferentie

s

Sociale & andere 

specifieke diensten

x x

Studie en opleiding: 

coaching

5101.03 5101C Coaching Sociale & andere 

specifieke diensten

x x

Algemeen Recruitment, werving en 

selectie
5103.01 5103 103 Recruitment, werving en 

selectie

Recruteringsdiensten:

Arbeidsmarktcommunicatiekosten (stands, 

kijkdagen, manifestaties), wervingsbureaus, 

outplacement, assessments, antecedenten-

onderzoek.  

Dienst 79600000-0

79635000-4

x Arbeidsmarktbeleid
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hoofdgroep!) Kijk goed 

naar de opdracht.

Procuctgroepen 

Via de clusters vindt u 

clusterspecifieke 
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ermee omgaat!

ARCHIEF 

PRODUCTGROEPEN 

PIANOO.NL

(Extra info)

Algemeen Arbo 5106.01 5106 106 Arbo Diensten voor bedrijfsgeneeskunde: 

Kosten voor arbo-onderzoek en 

arbodiensten, persoonlijke arbo-

aanpassingen, kosten bedrijfsarts, 

reïntegratiebegeleiding, periodiek 

geneeskundig / medisch onderzoek.

Sociale & andere 

specifieke diensten

85147000-1

85100000-0

x x

Algemeen Motorvoertuigen met een 

massa<3500 kg: Aanschaf

6601.01 6601A 601 Motorvoertuigen met een 

massa<3500 kg

Aanschaf (koop, huur, lease) van 

motorvoertuigen met een massa <3500 kg

Levering 34100000-8  Transport/Vervoer Dienstauto's

Motorvoertuigen met een 

massa<3500 kg: Onderhoud

6601.02 6601B Onderhoud, opbouw van motorvoertuigen 

met een massa <3500 kg

Dienst 50110000-9 Transport/Vervoer Dienstauto's

Algemeen  Motorvoertuigen met een 

massa>3500 kg: Aanschaf

6602.01 6602A 602 Motorvoertuigen met een 

massa>3500 kg

Aanschaf (koop, huur, lease) van 

motorvoertuigen met een massa >3500 kg

Levering 34140000-0  Transport/Vervoer Zware motorvoertuigen 

en mobielewerktuigen

Dienstauto's

Motorvoertuigen met een 

massa>3500 kg: Onderhoud

6602.02 6602B Onderhoud, opbouw van motorvoertuigen 

met een massa >3500 kg

Dienst 50110000-9 Transport/Vervoer Zware motorvoertuigen 

en mobielewerktuigen

Dienstauto's

Algemeen Luchtvaartuigen: Aanschaf 6603.01 6603A 603 Luchtvaartuigen Aanschaf (koop, huur, lease) van vliegtuigen, 

helikopters voor personen en vrachtvervoer.

Levering 34711000-4 x x

Luchtvaartuigen: Onderhoud 6603.02 6603B Onderhoud van vliegtuigen, helikopters voor 

personen en vrachtvervoer.

Dienst 50211000-7

50212000-4

x x

Algemeen Vaartuigen: Aanschaf 6604.01 6604A 604 Vaartuigen Aanschaf (koop, huur, lease) van vaartuigen, 

boten, sloepen.

Levering 34500000-2

34512000-9

archief-verouderde-

criteria-

informatiedocumenten

Vaartuigen

6. Transport
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PIANOO.NL

(Extra info)

Vaartuigen: Onderhoud 6604.02 6604B Onderhoud vaartuigen, boten, sloepen. Dienst 50240000-9 archief-verouderde-

criteria-

informatiedocumenten

Vaartuigen

Algemeen Gemotoriseerde tweewielers 

aanschaf
6605.01 6605A 605 Gemotoriseerde 

tweewielers

Aanschaf (koop, huur, lease) van scooters, 

snorfietsen, motorfietsen.

Levering 34410000-4

34420000-7

x x

Gemotoriseerde tweewielers 

onderhoud
6605.02 6605B Onderhoud scooters, snorfietsen, 

motorfietsen.

Dienst 50115000-4

50110000-9

x x

Algemeen Fietsen aanschaf 6606.01 6606A 606 Fietsen Aanschaf (koop, huur, lease) van fietsen. Levering 34430000-0  x x

Fietsen onderhoud 6606.02 6606B Onderhoud fietsen. Dienst 50100000-6 x x

Algemeen Personenvervoer 6607.01 6607 607 Personenvervoer Collectieve inkoop van tickets voor trein, 

bus, vliegtuig e.d.

Dienst 60112000-6 x x

Algemeen Brandstoffen 6609.01 6609 609 Brandstoffen Alle brandstoffen (benzine, diesel etc.) Levering 09100000-0 x x

Algemeen Chauffeursdiensten 6611.01 6611 611 Chauffeursdiensten Uitbesteding personenvervoer, taxikosten, 

directievervoer.

Dienst 60170000-0 x x



Hoofdcategorie Sector Omschrijving financieel 

component

(Facultatief/Voorstel!)

Financieel 

component

(Facultatief/

Voorstel!)

Nieuwe 

inkooppakket

nummers
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PIANOO 

(origineel)

Inkooppakket - subcategorie Definitie / voorbeelden (niet limitatief) Soort inkoop

AANBESTEDINGSWET

2012

April 18, 2016

DISCLAIMER: Vanaf 18 

april 2016 tot aan 

uiteindelijke 

ingangsdatum nieuwe 

aanbestedingswet is er 

sprake van een 

overgangsperiode. Hoe 

hiermee om te gaan lees 

je op PIANOo. 

https://www.pianoo.nl/

actueel/nieuws/hoe-om-

te-gaan-met-2b-

dienstensociale-

specifieke-diensten-

vanaf-18-april

CPV-code

(niet limitatief en bij 

benadering gekozen / 

soms code van de 

hoofdgroep!) Kijk goed 

naar de opdracht.

Procuctgroepen 

Via de clusters vindt u 

clusterspecifieke 

informatie en 

gedetailleerde 

informatie per 

productgroep over 

maatschappelijk 

verantwoord inkopen, 

zoals de 

milieucriteriadocumente

n en informatie over 

sociale voorwaarden en 

social return.

Homogeen: 

Deze naar bevinding zelf 

bepalen! Afhankelijk 

van gelijktijdigheid en 

strategie. Het is hoe je 

ermee omgaat!

ARCHIEF 

PRODUCTGROEPEN 

PIANOO.NL

(Extra info)

Waterschappen Mechanische aandrijvingen: 

Aanschaf

6614.01 6614A 614 Mechanische aandrijvingen Tandwielkasten, mechanische variatoren, 

koppelingen, remmen en blokkeringen, 

elektro-, trommel- en trilmotoren, 

lineatoren, motorreductoren e.d. 

Levering 34320000-6

34310000-3

x x

Mechanische aandrijvingen: 

Onderhoud

6614.02 6614B Onderhoud van tandwielkasten, 

mechanische variatoren, koppelingen, 

remmen en blokkeringen, elektro-, trommel- 

en trilmotoren, lineatoren, motorreductoren 

e.d. 

Dienst 50000000-5 x x

Waterschappen Zandverwerking 6729.01 6729 729 Zandverwerking Transport en verwerken van zand uit 

zandvangers 

Dienst 90510000-5

90512000-9

Transport/Vervoer Transportdiensten

Algemeen Tractie 6829.01 6829 829 Tractie Transport t.b.v. gladheidbestrijding en 

vervoeren bagger.

Dienst 90513700-5 Transport/Vervoer Transportdiensten

Gladheidsbestrijding

Waterschappen Slib: Verwerking 6830.01 6830A 830 Slib Slib verwerking Dienst 90513700-5 Grond-weg-

waterbouw-gww

Transportdiensten

Waterzuiveringsinstallati

es en slibbehandeling

Waterschappen Slib: Afvoer 6830.02 6830B Slib afvoer Dienst 90513700-5 Grond-weg-

waterbouw-gww

Transportdiensten

Waterzuiveringsinstallati

es en slibbehandeling

Waterschappen Slib: Transport 6830.03 6830C Transport t.b.v. vervoeren slib Dienst 90513700-5 Grond-weg-

waterbouw-gww

Transportdiensten

Waterzuiveringsinstallati

es en slibbehandeling

7. Gebouwen en 

gebouw gerelateerde 

installaties

Algemeen Aanschaf en huur gebouwen 

en terreinen
7701.01 7701 701 Gebouwen en terreinen Aanschaf (koop, huur, lease) van onroerend 

goed zoals grond, gebouwen, 

parkeergarages.

Niet 

aanbestedingsplichtig!

Kantoorgebouwen Kantoorgebouwen huur 

en aankoop
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DISCLAIMER: Vanaf 18 

april 2016 tot aan 
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ingangsdatum nieuwe 

aanbestedingswet is er 
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overgangsperiode. Hoe 

hiermee om te gaan lees 

je op PIANOo. 

https://www.pianoo.nl/

actueel/nieuws/hoe-om-

te-gaan-met-2b-
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CPV-code

(niet limitatief en bij 

benadering gekozen / 

soms code van de 
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naar de opdracht.

Procuctgroepen 

Via de clusters vindt u 

clusterspecifieke 

informatie en 

gedetailleerde 
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maatschappelijk 

verantwoord inkopen, 

zoals de 

milieucriteriadocumente

n en informatie over 

sociale voorwaarden en 

social return.

Homogeen: 

Deze naar bevinding zelf 

bepalen! Afhankelijk 

van gelijktijdigheid en 

strategie. Het is hoe je 

ermee omgaat!

ARCHIEF 

PRODUCTGROEPEN 

PIANOO.NL

(Extra info)

Algemeen Afstoting en sloop gebouwen 7702.01 7702 702 Afstoting en sloop 

gebouwen

Slopen van gebouwen, afvoeren vrijkomend 

puin.

Werk 45110000-1 Kantoorgebouwen Kantoorgebouwen sloop

Waterzuiveringsinstallati

es en slibbehandeling

Waterschappen  Meet- en regelsystemen: 

Aanschaf

7703.01 7703A 703 Meet- en regelsystemen Aanschaf (koop, huur, lease) van meet- en 

regelsystemen 

Levering 71315000-9 x x

Waterschappen Meet- en regelsystemen: 

Installatie en onderhoud

7703.02 7703B Installatie en onderhoud van meet- en 

regelsystemen

Dienst 50710000-5 x x

Algemeen E-gebouwinstallaties 

aanschaf
7705.01 7705A 705 E-gebouwinstallaties  Aanschaf (koop, huur, lease) van 

elektronische installaties 

(verlichtingsinstallaties, 

brandmeldinstallaties, 

beveiligingsinstallaties, 

toegangscontrolesystemen).

Levering 71315000-9 Kantoorgebouwen Kantoorgebouwen 

nieuwbouw

Kantoorgebouwen 

renovatie

Algemeen E-gebouwinstallaties 

installatie
7705.02 7705B Installatie van elektronische installaties 

(verlichtingsinstallaties, 

brandmeldinstallaties, 

beveiligingsinstallaties, 

toegangscontrolesystemen). 

Werk 45315000-8

51700000-9

45316000-5 

Kantoorgebouwen Kantoorgebouwen 

nieuwbouw

Kantoorgebouwen 

renovatie

E-gebouwinstallaties 

onderhoud
7705.03 7705C Onderhoud aan elektronische installaties 

(armaturen, deuren, brandmeldinstallaties, 

beveiligingsinstallaties, 

toegangscontrolesystemen). 

Dienst 50610000-4

50710000-5

Kantoorgebouwen Kantoorgebouwen 

beheer en onderhoud

Kantoorgebouwen 

renovatie

Algemeen W-gebouwinstallaties 

aanschaf
7707.01 7707A 707 W-gebouwinstallaties  Aanschaf (koop, huur, lease)van  technische 

installaties W (lift, airco, CV).

Levering 71315000-9 Kantoorgebouwen Kantoorgebouwen 

nieuwbouw

Kantoorgebouwen 

renovatie

W-gebouwinstallaties 

installatie
7707.02 7707B Installatie van  technische installaties W (lift, 

airco, CV).

Werk 45350000-5 Kantoorgebouwen Kantoorgebouwen 

beheer en onderhoud

Kantoorgebouwen 

renovatie
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ARCHIEF 

PRODUCTGROEPEN 

PIANOO.NL

(Extra info)

Algemeen W-gebouwinstallaties 

onderhoud
7707.03 7707C Onderhoud aan werktuigbouwkundige 

installaties (lift, airco, CV).

Dienst 45351000-2 Kantoorgebouwen Kantoorgebouwen 

beheer en onderhoud

Kantoorgebouwen 

renovatie

Algemeen Nieuwbouw en renovatie 7709.01 7709 709 Nieuwbouw en renovatie Nieuwbouw, vernieuwbouw en 

grootschalige renovatie van gebouwen, 

utiliteitsbouw.

Werk 45210000-2

45262690-4

Kantoorgebouwen Kantoorgebouwen 

nieuwbouw

Kantoorgebouwen 

renovatie

Algemeen Onderhoud bouwkundig 

klein
7711.01 7711A 711 Onderhoud bouwkundig Bouwkundig onderhoud van gebouwen 

binnen en buiten exclusief schrijnwerk, 

schilderwerk en installaties. Onderhoud dat 

niet verder gaat dan het instandhouden van 

de functie van het werk.

Dienst 70330000-3  Kantoorgebouwen Kantoorgebouwen 

beheer en onderhoud

Kantoorgebouwen 

renovatie

Onderhoud bouwkundig 

groot
7711.02 7711B Bouwkundig onderhoud gebouwen binnen 

en buiten exclusief schrijnwerk, schilderwerk 

en installaties. 

Werk 45400000-1 Kantoorgebouwen Kantoorgebouwen 

beheer en onderhoud

Kantoorgebouwen 

renovatie

Algemeen Schilderwerk gebouwen 7712.01 7712 712 Schilderwerk gebouwen Schilderen van gebouwen binnen en buiten. Werk 45442110-1 Kantoorgebouwen Kantoorgebouwen 

beheer en onderhoud

Kantoorgebouwen 

renovatie

Algemeen Schrijnwerk 7713.01 7713 713 Schrijnwerk Binnenafwerking  zoals plafonds, 

wandbekleding , verplaatsbare 

tussenwanden en ook het plaatsen van 

deuren, vensters, inbouwkeukens, trappen 

e.d.

Werk 45420000-7 Kantoorgebouwen Kantoorgebouwen 

beheer en onderhoud

Kantoorgebouwen 

renovatie

Algemeen Technische ge- en 

verbruiksartikelen, 

gereedschappen en klein 

materiaal

7714.01 7714 714 Technische ge- en 

verbruiksartikelen, 

gereedschappen en klein 

materiaal

Aanschaf (koop, huur, lease) van hang- en 

sluitwerk, lampen, schroeven, bouten, 

moeren, leidingen, kabels, elektrotechnische 

materialen, elektrische en mechanische 

handgereedschappen als hamers, 

schroevendraaiers, zagen, boormachines.

Levering 42652000-1 archief-verouderde-

criteria

Gereedschappen

Algemeen Rioolreiniging en inspectie, 

industrieel reinigen
7731.01 7731 731 Rioolreiniging en inspectie, 

industrieel reinigen

Reinigen en leegzuigen van putten en 

vetvangers, industrieel reinigen.

Dienst 90913100-1 x x
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ARCHIEF 

PRODUCTGROEPEN 

PIANOO.NL

(Extra info)

Waterschappen Pompen: aanschaf 7732.01 7732A 732 Pompen Aanschaf (koop, huur, lease) van pompen Levering 42122220-8 Grond-weg-

waterbouw-gww

Gemalen

Pompen: Reparatie en 

onderhoud 

7732.02 7732B Reparatie en Onderhoud van pompen Dienst 50511000-0 Grond-weg-

waterbouw-gww

Gemalen

Waterschappen 

en gemeenten

Laboratorium artikelen en 

instrumenten
7734.01 7734 734 Laboratorium artikelen en 

instrumenten

Aanschaf (koop, huur, lease) van 

instrumenten, artikelen, apparatuur voor 

laboratorium onderzoek, reagentia, 

disposables (geen laboratorium inventaris).

Levering 38000000-5 x x

(Technische) controle- en 

testdiensten: Keuring-, 

controle-, test- en 

inspectiediensten

7740.01 7740 n.v.t. (Technische) controle- en 

testdiensten

Keuring-, controle-, test- en 

inspectiediensten

Dienst 71000000-8 x x

Algemeen Bodemsanering en 

baggerwerkzaamheden, 

baggerspecie: Proefboren en 

het nemen van 

proefmonsters

8803.01 8803A 803 Bodemsanering en 

baggerwerkzaamheden, 

baggerspecie

Proefboren en het nemen van 

proefmonsters

Werk 45120000-4 

45121000-1

Grond-weg-

waterbouw-gww

Grondwerken

Bodemsanering en 

baggerwerkzaamheden, 

baggerspecie: Uitvoeren van 

bodemsanering

8803.02 8803B Uitvoeren van bodemsaneringen Werk 45112340-0  Grond-weg-

waterbouw-gww

Grondwerken

Bodemsanering en 

baggerwerkzaamheden, 

baggerspecie: Uitvoeren van 

baggerwerkzaamheden en 

het verwerken van 

baggerspecie

8803.03 8803C Uitvoeren van baggerwerkzaamheden en het 

verwerken van baggerspecie. 

Werk 45252124-3 Grond-weg-

waterbouw-gww

Grondwerken

Algemeen Aanleg  en onderhoud 

wegennet: Aanleg

8804.01 8804A 804 Aanleg  en onderhoud 

wegennet

Aanleg van wegennet, fietspaden, trottoirs. Werk 45233000-9 Grond-weg-

waterbouw-gww

Wegen

Verkeersregelinstallaties

8. Niet gebouw-

gerelateerde 

installaties en 

openbare ruimten. 

Procesgerelateerd! 

(aanleg en onderhoud)
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hoofdgroep!) Kijk goed 

naar de opdracht.

Procuctgroepen 

Via de clusters vindt u 

clusterspecifieke 

informatie en 

gedetailleerde 

informatie per 

productgroep over 

maatschappelijk 

verantwoord inkopen, 

zoals de 

milieucriteriadocumente
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(Extra info)

Aanleg  en onderhoud 

wegennet: Onderhoud

8804.02 8804B Onderhoud van wegennet, fietspaden, 

trottoirs.

Werk Grond-weg-

waterbouw-gww

Wegen

Verkeersregelinstallaties

Waterschappen 

en gemeenten

Aanleg en onderhoud van 

pijpleidingen voor water en 

afvalwater: Aanleg en 

verwijderen riolering

8805.01 8805A 805 Aanleg en onderhoud van 

pijpleidingen voor water en 

afvalwater

Aanleg en verwijderen van riolering Werk 45232440-8 Grond-weg-

waterbouw-gww

Riolering

Aanleg en onderhoud van 

pijpleidingen voor water en 

afvalwater: Onderhoud 

riolering dat niet verder gaat 

dan instandhouding van de 

functie van het werk.

8805.02 8805B Onderhoud van riolering

dat niet verder gaat dan het instandhouden 

van de functie van het werk.

Dienst of Werk
Er dient te worden gekeken of er 

sprake is van een opdracht voor 

werken of een opdracht voor 

diensten. 

Grond-weg-

waterbouw-gww

Riolering

Waterschappen Aanleg en onderhoud van 

pijpleidingen voor water en 

afvalwater: Aanleg en 

verwijderen van pers- en 

vrijvervalleidingen

8805.03 8805C Aanleg en verwijderen van pers- en 

vrijvervalleidingen

Werk 45232411-6 Grond-weg-

waterbouw-gww

Kabels en leidingen

Waterzuiveringsinstallati

es en slibbehandeling

Aanleg en onderhoud van 

pijpleidingen voor water en 

afvalwater: Onderhoud pers 

en vrijvervalleidingen dat 

niet verder gaat dan 

instandhouding van de 

functie van het werk.

8805.04 8805D Onderhoud van pers- en vrijvervalleidingen 

dat niet verder gaat dan het instandhouden 

van de functie van het werk. 

Dienst of Werk
Er dient te worden gekeken of er 

sprake is van een opdracht voor 

werken of een opdracht voor 

diensten. 

90400000-1 Grond-weg-

waterbouw-gww

Kabels en leidingen

Waterzuiveringsinstallati

es en slibbehandeling

Waterschappen Aanleg en onderhoud 

waterkeringen: Aanleg

8806.01 8806A 806 Aanleg en onderhoud 

waterkeringen

Aanleg van waterkeringen. werk 45246410-0 Grond-weg-

waterbouw-gww

Waterbouwkundige 

constructies

Grondwerken

Aanleg en onderhoud 

waterkeringen: Onderhoud 

8806.02 8806B Onderhoud van waterkeringen. werk Grond-weg-

waterbouw-gww

Waterbouwkundige 

constructies

Grondwerken
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Waterschappen Realisatie en onderhoud 

waterzuiveringsinstallaties: 

Aanleg 

8807.01 8807A 807 Realisatie en onderhoud 

waterzuiveringsinstallaties

Aanleg van waterzuiveringsinstallaties. werk 45252210-3 Grond-weg-

waterbouw-gww

Waterzuiveringsinstallati

es en Slibbehandeling

Realisatie en onderhoud 

waterzuiveringsinstallaties: 

Reparatie en onderhoud

8807.02 8807B Reparatie en onderhoud van 

waterzuiveringsinstallaties.

Werk 45259200-9 Grond-weg-

waterbouw-gww

Waterzuiveringsinstallati

es en Slibbehandeling

Algemeen Realisatie en onderhoud 

kunstwerken: Realisatie

8809.01 8809A 809 Realisatie en onderhoud 

kunstwerken

Realisatie van kunstwerken zoals bruggen, 

viaducten. 

Werk 45248000-7 Grond-weg-

waterbouw-gww

Kunstwerken

Realisatie en onderhoud 

kunstwerken: Onderhoud 

dat niet verder gaat dan 

instandhouden van de 

functie van het werk.

8809.02 8809B Onderhoud van kunstwerken zoals bruggen, 

viaducten dat niet verder gaat dan het 

instandhouden van de functie van het werk. 

Dienst of Werk
Er dient te worden gekeken of er 

sprake is van een opdracht voor 

werken of een opdracht voor 

diensten. 

Grond-weg-

waterbouw-gww

Kunstwerken

Algemeen Grondwerk en 

cultuurtechniek
8810.01 8810 810 Grondwerk en 

cultuurtechniek

Het bouwrijp maken van terreinen. Werk  45100000-8 Grond-weg-

waterbouw-gww

Grondwerken

Algemeen Aanleg en onderhoud 

groengebieden: Inrichting

8811.01 8811A 811 Aanleg en onderhoud 

groengebieden

Inrichting van de openbare buitenruimte  Dienst 77000000-0 Grond-weg-

waterbouw-gww

Groenvoorzieningen

Aanleg en onderhoud 

groengebieden: Onderhoud 

van bermen (waaronder 

maaien)

8811.02 8811B Onderhoud van bermen (waaronder 

maaien)

Werk  45233229-0 Grond-weg-

waterbouw-gww

Groenvoorzieningen

Aanleg en onderhoud 

watersystemen en 

vaarwegen: Aanleg

8814.01 8814A 814 Aanleg en onderhoud 

watersystemen en 

vaarwegen

Aanleg aan watersystemen en vaarwegen Werk 45247100-1

45246410-0

Grond-weg-

waterbouw-gww

Waterbouwkundige 

constructies

Groenvoorzieningen

Algemeen



Hoofdcategorie Sector Omschrijving financieel 

component

(Facultatief/Voorstel!)

Financieel 

component

(Facultatief/

Voorstel!)

Nieuwe 

inkooppakket

nummers

Oktober 2015

Nummer 

PIANOO 

(origineel)

Inkooppakket - subcategorie Definitie / voorbeelden (niet limitatief) Soort inkoop

AANBESTEDINGSWET

2012

April 18, 2016

DISCLAIMER: Vanaf 18 

april 2016 tot aan 

uiteindelijke 

ingangsdatum nieuwe 

aanbestedingswet is er 

sprake van een 

overgangsperiode. Hoe 

hiermee om te gaan lees 

je op PIANOo. 

https://www.pianoo.nl/

actueel/nieuws/hoe-om-

te-gaan-met-2b-

dienstensociale-

specifieke-diensten-

vanaf-18-april

CPV-code

(niet limitatief en bij 

benadering gekozen / 

soms code van de 

hoofdgroep!) Kijk goed 

naar de opdracht.

Procuctgroepen 

Via de clusters vindt u 

clusterspecifieke 

informatie en 

gedetailleerde 

informatie per 

productgroep over 

maatschappelijk 

verantwoord inkopen, 

zoals de 

milieucriteriadocumente

n en informatie over 

sociale voorwaarden en 

social return.

Homogeen: 

Deze naar bevinding zelf 

bepalen! Afhankelijk 

van gelijktijdigheid en 

strategie. Het is hoe je 

ermee omgaat!

ARCHIEF 

PRODUCTGROEPEN 

PIANOO.NL

(Extra info)

Aanleg en onderhoud 

watersystemen en 

vaarwegen: Onderhoud dat 

niet verder gaat dan 

instandhouding van de 

functie van het werk.

8814.02 8814B Onderhoud van watersystemen en 

vaarwegen (zoals maaien, krozen en 

zuiveren van watergangen inclusief afvoer), 

dat niet verder gaat dan het instandhouden 

van de functie van het werk.

Dienst Grond-weg-

waterbouw-gww

Waterbouwkundige 

constructies

Groenvoorzieningen

Algemeen Aanleg van beton en 

staalconstructies.

8822.01 8822 822 Beton- en staalconstructies Aanleg van beton en staalconstructies. Werk 45262400-5 

45262300-4

Grond-weg-

waterbouw-gww

x

Algemeen Hekwerken: Aanschaf 8823.01 8823A 823 Hekwerken Vaste en verplaatsbare hekwerken, 

omheiningen, afzettingen

Levering 34922100-7 Grond-weg-

waterbouw-gww

x

Hekwerken: Plaatsen 8823.02 8823B Plaatsen hekwerk Werk 45342000-6 Grond-weg-

waterbouw-gww

x

Algemeen Waakvlam activiteiten 8835.01 8835 835 Waakvlam activiteiten Waakvlam, piketdienst, calamiteiten. Dienst x x

Algemeen Aanschaf van materieel en 

machines: Aanschaf 

8836.01 8836A 836 Aanschaf van materieel en 

machines 

Aanschaf (koop, huur of lease) van zwaar 

materiaal ten behoeve van grondverzet, 

gladheidsbestrijding etc, zoals trekkers, 

shovels, graafmachines, kranen e.d.

Levering 34144420-8

44113910-7

34927100-2

Grond-weg-

waterbouw-gww

Mobielewerktuigen

Zware motorvoertuigen 

en mobielewerktuigen

Aanschaf van materieel en 

machines: Onderhoud

8836.02 8836B Onderhoud van zwaar materiaal ten 

behoeve van grondverzet, 

gladheidsbestrijding etc., zoals trekkers, 

shovels, graafmachines, kranen e.d. 

Dienst Grond-weg-

waterbouw-gww

Mobielewerktuigen

Zware motorvoertuigen 

en mobielewerktuigen

Algemeen Smeermiddelen 8608.01 8608 608 Smeermiddelen Aanschaf van smeermiddelen, vetten voor 

machines.

Levering 09211000-1 

24951000-5

Grond-weg-

waterbouw-gww

x

Algemeen



Hoofdcategorie Sector Omschrijving financieel 

component

(Facultatief/Voorstel!)

Financieel 

component

(Facultatief/

Voorstel!)

Nieuwe 

inkooppakket

nummers

Oktober 2015

Nummer 

PIANOO 

(origineel)

Inkooppakket - subcategorie Definitie / voorbeelden (niet limitatief) Soort inkoop

AANBESTEDINGSWET

2012

April 18, 2016

DISCLAIMER: Vanaf 18 

april 2016 tot aan 

uiteindelijke 

ingangsdatum nieuwe 

aanbestedingswet is er 

sprake van een 

overgangsperiode. Hoe 

hiermee om te gaan lees 

je op PIANOo. 

https://www.pianoo.nl/

actueel/nieuws/hoe-om-

te-gaan-met-2b-

dienstensociale-

specifieke-diensten-

vanaf-18-april

CPV-code

(niet limitatief en bij 

benadering gekozen / 

soms code van de 

hoofdgroep!) Kijk goed 

naar de opdracht.

Procuctgroepen 

Via de clusters vindt u 

clusterspecifieke 

informatie en 

gedetailleerde 

informatie per 

productgroep over 

maatschappelijk 

verantwoord inkopen, 

zoals de 

milieucriteriadocumente

n en informatie over 

sociale voorwaarden en 

social return.

Homogeen: 

Deze naar bevinding zelf 

bepalen! Afhankelijk 

van gelijktijdigheid en 

strategie. Het is hoe je 

ermee omgaat!

ARCHIEF 

PRODUCTGROEPEN 

PIANOO.NL

(Extra info)

Waterschappen 

en gemeenten

Chemicaliën en polymeren 8733.01 8733 733 Chemicaliën en polymeren Aanschaf van chemicaliën en polymeren. Levering 24000000-4 Grond-weg-

waterbouw-gww

Waterzuiveringsinstallati

es en slibbehandeling


