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Groep Sector Nummer Inkooppakket Definitie / voorbeelden Soort inkoop CPV-code (niet 

limitatief en bij 

benadering gekozen)

Duurzaamheid Homogeen

Algemeen 101 Studie en opleiding Alle uitgaven voor opleiding zoals BHV, studie, workshops, coaching 

inclusief bij de prijs inbegrepen studie- en lesmateriaal.

2B-Diensten 80000000-4 Nee

Algemeen 102 Externe vergader- en 

verblijfsfaciliteiten

Accomodatiekosten als hotels en vergadercentra inclusief bijbehorende 

voorzieningen voor externe vergaderingen, workshops, dienstuitjes.

2B-Diensten 55120000-7 Buitenlandse dienstreizen

Externe vergader- en 

verblijffaciliteiten

Nee

Algemeen 103 Recruitment, werving en selectie Arbeidsmarktcommunicatiekosten (stands, kijkdagen, manifestaties), 

wervingsbureaus, outplacement, assessments, antecedenten-onderzoek.  

2B-Diensten 79600000-0 Nee

Algemeen 104 Bedrijfskleding Dienstkleding, bedrijfshulpverleningskleding, dienstbrillen, veiligheidskleding- 

en materialen, persoonlijke beschermingsmiddelen.

Levering 18100000-0 

18222000-1 

35113400-3

Bedrijfskleding Nee

Algemeen 105 Reinigen van bedrijfskleding Reinigen en verrichten van herstelwerkzaamheden aan bedrijfskleding, 

veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen.

2B-Diensten 50830000-2 Reiniging bedrijfskleding Ja

Algemeen 106 Arbo Kosten voor arbo-onderzoek en arbodiensten, persoonlijke arbo-

aanpassingen, kosten bedrijfsarts, reïntegratiebegeleiding, periodiek 

geneeskundig / medisch onderzoek, aanstellingskeuringen, inentingen.

2B-Diensten 85300000-2 

85147000-1

Ja

Algemeen 107 Representatiekosten Relatiegeschenken, kerstpakketten en bloemen. Levering 18530000 Nee

Algemeen 108 Ziektekostenverzekeringen Ziektekostenverzekering ten behoeve van het personeel. 2A-Diensten 66512200-4 Ja

Algemeen 109 Verhuiskosten personeel Kosten gemaakt voor verhuizing van personeel, transport en opslag 

inboedel, inrichtingskosten, onderbrengen gezinnen.

2B-Diensten 79613000-4 

63100000-0 

98392000-7

Verhuisdiensten Nee

2- Kantoorinrichting en 

benodigdheden, middelen 

voor bedrijfsvoering en 

informatie

Algemeen 201 Kantoorartikelen Verbruiksartikelen en eenvoudige gebruiksartikelen voor kantoor zoals 

schrijfwaren, inhoud kapskasten, nietmachines, computersupplies, toners, 

cd's.  

Levering 30192000-1  

30199000-0

Kantoorartikelen

Tonercartridges

Ja

Algemeen 202 Papier Aanschaf van onbedrukt papier t.b.v. printen en kopiëren. Levering 30197640-4 Papier Ja

1- Personeelsgerelateerde 

zaken

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbestedende dienst is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het kwalificeren van zijn inkoopuitgaven en kan daarbij deze lijst als richtlijn gebruiken.
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Groep Sector Nummer Inkooppakket Definitie / voorbeelden Soort inkoop CPV-code (niet 

limitatief en bij 

benadering gekozen)

Duurzaamheid Homogeen

1- Personeelsgerelateerde 2- Kantoorinrichting en 

benodigdheden, middelen 

voor bedrijfsvoering en 

informatie

Algemeen 203 Kantoorinrichting Inrichtingskosten kantoorruimtes, vergaderzalen, restaurant, 

ontvangstruimtes. Flexibele wanden, meubilair, stoffering. 

Fitnessapparatuur.

Levering 39000000-2 Kantoormeubilair

Kantoorstoffering

Nee

Waterschappen en 

gemeenten

204 Laboratorium meubilair Aanschaf van inventaris voor laboratoria, inclusief vaste apparatuur. Levering 39180000-7 

50850000-8

Nee

Algemeen 205 Kunst Aanschaf, huur, restaureren en conserveren van kunst en reproducties voor 

de aankleding van kantoren, gebouwen en openbare ruimten.

Levering en 2B-

Diensten

92311000-4  

92521200-1

Nee

Algemeen 206 Drukwerk Standaard drukwerk, druk- en bindwerk niet in eigen beheer, 

reproductiediensten.

2A-Diensten 79820000-8 Drukwerk Ja

Algemeen 207 Belettering en informatieborden Informatieborden binnen en buiten niet deel uitmakend van een werk. 

Belettering en bestickering van auto's, ramen e.d.

Levering 35261000-1  

39294100-0

Nee

Algemeen 208 Vakliteratuur en abonnementen Abonnementen, boeken, tijdschriften, dag- en weekbladen, naslagwerken, 

CD-ROMs, elektronische documenten.

Levering 22200000-2 Nee

Algemeen 209 Archiefapparatuur en digitalisering 

archief

Apparatuur voor archivering zoals paternosterkasten, scanstraten en alle 

kosten gemaakt voor het hebben, onderhouden en digitaliseren van een 

archief (exclusief uitbesteding).

Levering en 2B-

Diensten

30191100-5

92512000-3

Nee

Algemeen 210 Bankkosten Uitgaven aan bancaire dienstverlening (niet: notariskosten), zoals kosten en 

vergoedingen voor betaalrekeningen, betalingsverkeer.

2A-Diensten 66110000-4 Ja

Algemeen 211 Bedrijfsverzekeringen Bedrijfs- en beroepenverzekering, autoschadeverzekering, 

brandverzekering, opstalverzekering, CAR verzekering e.d.

2A-Diensten 66516400-4 Nee

Algemeen 212 Evenementen Organisatie van evenementen. 2B-Diensten 79952000-2 Nee

Waterschappen 213 Vangmaterialen muskusratten Aanschaf van vangmaterialen ter bestrijding van muskusratten. Levering Ja

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbestedende dienst is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het kwalificeren van zijn inkoopuitgaven en kan daarbij deze lijst als richtlijn gebruiken.
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Groep Sector Nummer Inkooppakket Definitie / voorbeelden Soort inkoop CPV-code (niet 
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benadering gekozen)

Duurzaamheid Homogeen

1- Personeelsgerelateerde 2- Kantoorinrichting en 

benodigdheden, middelen 

voor bedrijfsvoering en 

informatie

Gemeenten 214 Noodgebouwen Tijdelijke huisvesting in de vorm van noodgebouwen, portocabins. Levering 70333000-4 Ja

Algemeen 215 Advertentiekosten Rechtstreekse plaatsingskosten advertenties, personeelsadvertenties, 

publicatie vergunningen, aankondigingen en bekendmakingen, radio, 

televisiespots, internetplaatsingen.

N.v.t. N.v.t. Nee

Algemeen 301 Aanschaf, huur, installatie, beheer en 

onderhoud van hardware

PC’s, notebooks, ipads, toetsenborden, dockingstation, servers en routers. Levering en 2A-

Diensten

30000000-9  

50300000-8

Hardware Nee

Algemeen 302 Aanschaf, huur, installatie, beheer en 

onderhoud van printers en 

reproductieapparatuur

Printers, multifunctionals, copiers (centraal en decentraal). Levering en 2A-

Diensten

30000000-9  

50300000-8

Reproductieapparatuur Ja

Algemeen 303 Aanschaf, huur, installatie, beheer en 

onderhoud van audiovisuele 

middelen

TV's, DVD spelers, flatscreens, smartboards, beamers. Levering en 2A-

Diensten

32321300-2 

50300000-8

Audiovisuele apparatuur Nee

Algemeen 304 Aanschaf, installatie, beheer en 

onderhoud van  (standaard) software

Softwarepakketten, systeemprogrammamateriaal, 

netwerkprogrammamateriaal, onderwijsleer middelen, tekenpakketten, 

SAAS.

Levering en 2A-

Diensten

48000000-8 

72267000-4

Nee

Algemeen 305 Telefoondiensten vast en 

internetverkeer kantoor

Infrastructuur voor telefonie zoals telecommunicatie netwerk,  onderhoud, 

gebruikskosten en  voice over IP voor vaste telefonie, internetverkeer (niet 

voor mobiele telefoons).

2A-Diensten 64210000-1 Netwerken en infrastructuur Nee

Algemeen 306 Telefoondiensten mobiel en mobiel 

internetverkeer 

Infrastructuur voor telefonie zoals telecommunicatie netwerk, onderhoud, 

gebruikskosten en voice over IP voor mobiele telefonie, internetverkeer voor 

mobiele telefoons.

2A-Diensten 64212000-5 Netwerken en infrastructuur Ja

Algemeen 307 Telecomapparatuur en 

telefooncentrales

Aanschaf, huur  en lease van hardware, vaste en mobiele telefoontoestellen. 

Levering, onderhoud en installatie van telefooncentrales, 

telefooncentralediensten.

Levering en 2A-

Diensten

32000000-3

32250000-0

32551200-2

45314100-2

64214200-1

Telefoonapparatuur Nee

4- Flexibele arbeid Algemeen 401 Detachering Technisch personeel Diensten voor het terbeschikking stellen van tijdelijk personeel , waarbij de 

werkinhoudelijke begeleiding en de feitelijke leiding en toezicht  wordt 

overgedragen aan de Opdrachtgever. (inspanningsverplichting). Het betreft 

hier hogere technische functies in de regel schaal 9 en hoger.

2B-Diensten 79620000-6 Ja

Algemeen 402 Detachering Juridisch personeel Diensten voor het terbeschikking stellen van tijdelijk personeel , waarbij de 

werkinhoudelijke begeleiding en de feitelijke leiding en toezicht  wordt 

overgedragen aan de Opdrachtgever. (inspanningsverplichting). Het betreft 

hier hogere technische functies in de regel schaal 9 en hoger.

2B-Diensten 79620000-6 Ja

3- Automatisering en 

telecommunicatie

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbestedende dienst is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het kwalificeren van zijn inkoopuitgaven en kan daarbij deze lijst als richtlijn gebruiken.
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Groep Sector Nummer Inkooppakket Definitie / voorbeelden Soort inkoop CPV-code (niet 

limitatief en bij 

benadering gekozen)

Duurzaamheid Homogeen

1- Personeelsgerelateerde 4- Flexibele arbeid Algemeen 403 Detachering Facilitair personeel Diensten voor het terbeschikking stellen van tijdelijk personeel , waarbij de 

werkinhoudelijke begeleiding en de feitelijke leiding en toezicht  wordt 

overgedragen aan de Opdrachtgever. (inspanningsverplichting). Het betreft 

hier hogere technische functies in de regel schaal 9 en hoger.

2B-Diensten 79620000-6 Ja

Algemeen 404 Detachering Inkopers Diensten voor het terbeschikking stellen van tijdelijk personeel , waarbij de 

werkinhoudelijke begeleiding en de feitelijke leiding en toezicht  wordt 

overgedragen aan de Opdrachtgever. (inspanningsverplichting). Het betreft 

hier hogere technische functies in de regel schaal 9 en hoger.

2B-Diensten 79620000-6 Ja

Algemeen 405 Detachering Financieel personeel Diensten voor het terbeschikking stellen van tijdelijk personeel , waarbij de 

werkinhoudelijke begeleiding en de feitelijke leiding en toezicht  wordt 

overgedragen aan de Opdrachtgever. (inspanningsverplichting). Het betreft 

hier hogere technische functies in de regel schaal 9 en hoger.

2B-Diensten 79620000-6 Ja

Algemeen 406 Detachering ICT personeel Diensten voor het terbeschikking stellen van tijdelijk personeel , waarbij de 

werkinhoudelijke begeleiding en de feitelijke leiding en toezicht  wordt 

overgedragen aan de Opdrachtgever. (inspanningsverplichting). Het betreft 

hier hogere technische functies in de regel schaal 9 en hoger.

2B-Diensten 79620000-6 Ja

Gemeente 407 Detachering Medisch en verplegend 

personeel

Diensten voor het terbeschikking stellen van tijdelijk personeel , waarbij de 

werkinhoudelijke begeleiding en de feitelijke leiding en toezicht  wordt 

overgedragen aan de Opdrachtgever. (inspanningsverplichting). Het betreft 

hier hogere technische functies in de regel schaal 9 en hoger.

2B-Diensten 79625000-1 Ja

Algemeen 408 Detachering 

Communicatiemedewerkers

Diensten voor het terbeschikking stellen van tijdelijk personeel, waarbij de 

werkinhoudelijke begeleiding en de feitelijke leiding en toezicht  wordt 

overgedragen aan de Opdrachtgever. (inspanningsverplichting). Het betreft 

hier hogere technische functies in de regel schaal 9 en hoger.

2B-Diensten 79620000-6 Ja

Algemeen 409 Detachering overig personeel Diensten voor het terbeschikking stellen van tijdelijk personeel , waarbij de 

werkinhoudelijke begeleiding en de feitelijke leiding en toezicht  wordt 

overgedragen aan de Opdrachtgever. (inspanningsverplichting). Het betreft 

hier hogere technische functies in de regel schaal 9 en hoger.

2B-Diensten 79620000-6 Nee

Algemeen 410 Uitzendkrachten administratief 

personeel

Diensten voor het terbeschikking stellen van tijdelijk personeel ,waarbij de 

werkinhoudelijke begeleiding en de feitelijke leiding en toezicht  wordt 

overgedragen aan de Opdrachtgever. (inspanningsverplichting). Het betreft 

hier lagere administratieve functies in de regel tot schaal 9.

2B-Diensten 79620000-6 Ja

Algemeen 411 Uitzendkrachten technisch personeel Diensten voor het terbeschikking stellen van tijdelijk personeel ,waarbij de 

werkinhoudelijke begeleiding en de feitelijke leiding en toezicht  wordt 

overgedragen aan de Opdrachtgever. (inspanningsverplichting). Het betreft 

hier lagere administratieve functies in de regel tot schaal 9.

2B-Diensten 79620000-6 Ja

Gemeente 412 Uitzendkrachten medisch en 

zorgpersoneel

Diensten voor het terbeschikking stellen van tijdelijk personeel,waarbij de 

werkinhoudelijke begeleiding en de feitelijke leiding en toezicht  wordt 

overgedragen aan de Opdrachtgever. (inspanningsverplichting). Het betreft 

hier lagere administratieve functies in de regel tot schaal 9.

2B-Diensten 79625000-1 Ja

Algemeen 413 Uitzendkrachten overig personeel Diensten voor het terbeschikking stellen van tijdelijk personeel , waarbij de 

werkinhoudelijke begeleiding en de feitelijke leiding en toezicht  wordt 

overgedragen aan de Opdrachtgever. (inspanningsverplichting). Het betreft 

hier lagere administratieve functies in de regel tot schaal 9.

2B-Diensten 79620000-6 Ja

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbestedende dienst is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het kwalificeren van zijn inkoopuitgaven en kan daarbij deze lijst als richtlijn gebruiken.
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Groep Sector Nummer Inkooppakket Definitie / voorbeelden Soort inkoop CPV-code (niet 

limitatief en bij 

benadering gekozen)

Duurzaamheid Homogeen

1- Personeelsgerelateerde 4- Flexibele arbeid Algemeen 414 Payrolling Diensten voor het terbeschikking stellen van tijdelijk personeel,waarbij de 

werkinhoudelijke begeleiding en de feitelijke leiding en toezicht  wordt 

overgedragen aan de Opdrachtgever. (inspanningsverplichting). Het betreft 

hier lagere administratieve functies in de regel tot schaal 9.

2B-Diensten 79620000-6 Ja

Algemeen 415 Interim management Tijdelijke vervanging op management niveau. 2B-Diensten 79410000 Nee

Algemeen 416 Uitbesteding ICT diensten Alle uitgaven met betrekking tot de uitbesteding van ICT werkzaamheden, 

zoals werkplekbeheer, applicatiebeheer, softwareontwikkeling en 

implemenatie, waarbij de medewerkers onder aansturing van de 

opdrachtnemer staan.

2A-Diensten 72000000-5  Nee

5-Advies en onderzoek 

(niet op basis van 

detachering)

Algemeen 501 ICT advies Alle uitgaven betreffende het inhuren van ICT advies waarbij de adviseur 

onder aansturing en verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer staat. Het 

kan hier zowel een inspannings- als een resultaatverplichting zijn.

2A-Diensten 72000000-5 Nee

Algemeen 502 Juridisch onderzoek en advies Proces-, advies-, deurwaarderskosten, advocaatkosten, griffierechten, 

juridische ondersteuning, landsadvocaat.

2B-Diensten 79100000-5 Nee

Algemeen 503 Marketing, PR en communicatie 

advies

O.a. uitgaven aan communicatieadvisering en -onderzoek, callcenters, 

campagnes, niet zijnde de advertentiekosten zelf voor TV, radio, 

nieuwsbladen.

2A-Diensten 79340000-9 Nee

Algemeen 504 Grafische vormgeving en opmaak Grafische ontwerpen en DTP voor multimediaproductie. 2A-Diensten 79822500-7 Ja

Algemeen 505 Accountancy diensten Controle jaarrekening. 2A-Diensten 79200000-6 Ja

Algemeen 506 Financiele economische advisering Financiële diensten en adviezen niet zijnde het controleren van de 

jaarrekening uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.

2A-Diensten 66171000-9 Nee

Algemeen 507 Makelaarsdiensten en grondaankoop Werkzaamheden met betrekking tot bemiddeling en advies onroerende 

zaken, grondaankoop, (her)taxaties, planschade taxaties e.d.

2A-Diensten 70300000-4 Nee

Algemeen 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.

2A-Diensten 79410000-1 Nee

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbestedende dienst is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het kwalificeren van zijn inkoopuitgaven en kan daarbij deze lijst als richtlijn gebruiken.
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Duurzaamheid Homogeen

1- Personeelsgerelateerde 5-Advies en onderzoek 

(niet op basis van 

detachering)

Algemeen 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.

2A-Diensten 79720000-7 Nee

Algemeen 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.

2A-Diensten 85312320-8 Nee

Waterschappen 511 Ecologisch onderzoek Advies, effectvoorspelling en onderzoek naar Macro fauna, Vissen, Flora & 

Fauna.

2A-Diensten 71350000-6 Ja

Waterschappen 512 Hydrologisch onderzoek Hydrologische studies in landbouw, stedelijk of natuurlijke gebieden. 

Grondwatermodellering, oppervlaktewatermodellering.

2A-Diensten 71351900-2 Nee

Algemeen 513 Milieu- en waterbodemonderzoek, 

landmeetkundige diensten

Advies en onderzoek naar de gesteldheid van de (water)bodem, 

geotechnisch onderzoek, sonderingen, bemonstering en analyse.

2A-Diensten 71350000-6 Nee

Algemeen 514 Archeologisch onderzoek Oudheidkundig onderzoek in water en of bodem. 2B-Diensten 71351914-3 Ja

Algemeen 515 Explosieven onderzoek Onderzoek naar de aanwezigheid van explosieven in de bodem. 2A-Diensten 71350000-6 Ja

Algemeen 516 Laboratorium onderzoek Onderzoek uitgevoerd door laboratoria. 2A-Diensten 71900000-7 Nee

Algemeen 517 Asbestonderzoek en verwijdering Onderzoek naar de aanwezigheid van asbest en de verwijdering daarvan. 2A-Diensten en werk 71350000-6 

45262660-5

Ja

Algemeen 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 civieltechnische adviezen.

2A-Diensten 71300000-1 

71800000-6

Nee

Algemeen 519 Notarisdiensten Erfdienstbaarheidhedenonderzoek, onderzoeken van eigendomssituaties; 

onderzoeken van rechten en verplichtingen; opstellen van 

koopovereenkomsten; opstellen van leveringsakten; notariële transporten en 

de daarbij behorende financiële afwikkeling; Advisering bij grondverwerving; 

Advisering bij de aankoop van (agrarische) bedrijven; Advisering over fiscale 

en juridische aangelegenheden inzake eigendomsoverdracht.

2B-Diensten 79100000-5 Ja

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbestedende dienst is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het kwalificeren van zijn inkoopuitgaven en kan daarbij deze lijst als richtlijn gebruiken.
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Groep Sector Nummer Inkooppakket Definitie / voorbeelden Soort inkoop CPV-code (niet 

limitatief en bij 

benadering gekozen)

Duurzaamheid Homogeen

1- Personeelsgerelateerde 5-Advies en onderzoek 

(niet op basis van 

detachering)

Algemeen 520 Diensten van architecten en 

stedenbouw

Bouwkundige vormgeving voor stedebouw, woningbouw, kantoren, 

landschappen, bouwkundige ingenieursdiensten, bouwmanagement.

2A-Diensten 71210000-3 Nee

Algemeen 521 Verkeer en vervoer onderzoek en 

advies

Advies en onderzoek rond verkeerskundige vraagstukken en mobiliteit. 2A-Diensten 71300000-1 Nee

Algemeen 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 beanwoorden van strategische 

inkoopvraagstukken (advies inzake aanschaffingsbeleid).

2B-diensten betreffen rechtskundige diensten op aanbestedingsgebied.

2A en 2B-Diensten 79000000-4  

79418000-7 

79100000-5

Nee

Algemeen 523 Tolken en vertalers Tolken en vertalers mondeling en schriftelijk op uiteenlopende gebieden. 2B-Diensten 79540000-1 Nee

Algemeen 524 Overig specialistisch onderzoek Overig specialistisch onderzoek dat niet is genoemd in de bovenstaande 

pakketten.

2A-Diensten 79720000-7 Nee

6- Vervoer, 

aandrijfsystemen, 

emballage

Algemeen 601 Motorvoertuigen met een 

massa<3500 kg

Alle kosten gemaakt voor motorvoertuigen met een massa<3500 kg 

(aanschaf, lease, inhuur, onderhoud, opbouw).

Levering en 2A-

Diensten

34100000-8  

50110000-9

Dienstauto's

Aangepast vervoer

Nee

Algemeen 602 Motorvoertuigen met een 

massa>3500 kg

Alle kosten gemaakt voor motorvoertuigen en groot materieel met een 

massa>3500 kg (aanschaf, lease, inhuur, onderhoud, opbouw).

Levering en 2A-

Diensten

34140000-0  

50110000-9

Aangepast vervoer Nee

Algemeen 603 Luchtvaartuigen Aanschaf, onderhoud, huur vliegtuigen, helicopters voor personen en 

vrachtvervoer.

Levering en 2A-

Diensten

34711000-4

50211000-7 

50212000-4

Nee

Algemeen 604 Vaartuigen Aanschaf, onderhoud, huur vaartuigen, boten, sloepen. Levering en 2A-

Diensten

34500000-2

34512000-9

50240000-9

Vaartuigen Nee

Algemeen 605 Aanschaf en onderhoud van 

gemotoriseerde tweewielers

Aanschaf en onderhoud scooters, snorfietsen, motorfietsen. Levering en 2A-

Diensten

34410000-4

34420000-7

50115000-4

50110000-9

Nee

Algemeen 606 Aanschaf en onderhoud fietsen Aanschaf en onderhoud fietsen. Levering en 2A-

Diensten

34430000-0  

50100000-6

Ja

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbestedende dienst is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het kwalificeren van zijn inkoopuitgaven en kan daarbij deze lijst als richtlijn gebruiken.
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Groep Sector Nummer Inkooppakket Definitie / voorbeelden Soort inkoop CPV-code (niet 

limitatief en bij 

benadering gekozen)

Duurzaamheid Homogeen

1- Personeelsgerelateerde 6- Vervoer, 

aandrijfsystemen, 

emballage

Algemeen 607 Personenvervoer Collectieve inkoop van tickets voor trein, bus, vliegtuig e.d. 2B-Diensten 60112000-6 Nee

Algemeen 608 Smeermiddelen Aanschaf van smeermiddelen, vetten voor machines. Levering 09211000-1 Ja

Algemeen 609 Brandstof voor voer- en vaartuigen Brandstofkosten diesel, benzine, gas. Levering 09100000-0 

09132000-3

Ja

Algemeen 610 Vracht, porti en verzendkosten, 

koeriers voor goederenvervoer

Bulkpost, porti, kosten antwoordnummer, verzendkosten (binnen- en 

buitenland), koeriersdiensten voor goederenverkeer.

2A-Diensten 64110000-7 Post 

Transportdiensten

Ja

Algemeen 611 Chauffeursdiensten Uitbesteding personenvervoer, taxikosten, directievervoer. 2A-Diensten 60170000-0 Ja

Algemeen 612 Verpakkingen, emballage en 

etiketten

Aaschaf of huur van pallets, dozen, verpakkingsmaterialen, containers. Levering 44617000-8

44423330-3

Ja

Gemeenten en 

provincies

613 Openbaar vervoer Concessieverlening van openbaar vervoer, forensenvervoer, stadsvervoer. 2A-Diensten 60112000-6  Openbaar vervoer Ja

Waterschappen 614 Mechanische aandrijvingen Tandwielkasten, mechanische variatoren, koppelingen, remmen en 

blokkeringen, elektro-, trommel- en trilmotoren, lineatoren, motorreductoren 

e.d. 

Levering 34320000-6

34310000-3

Nee

7- Gebouwen en 

gebouwgerelateerde 

installaties

Algemeen 701 Aanschaf en huur gebouwen en 

terreinen

Aanschaf  en huur van onroerend goed zoals grond, gebouwen, 

parkeergarages.

N.v.t. N.v.t. Kantoorgebouwen huur en 

aankoop

Nee

Algemeen 702 Afstoting en sloop gebouwen Slopen van gebouwen, afvoeren vrijkomend puin. Werk 45110000-1 Sloop van gebouwen N.v.t.

Waterschappen 703 Aanschaf meet- en regelsystemen Aanschaf en installatie van meet- en regelsystemen van gemalen. Levering 71315000-9 Gemalen Nee

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbestedende dienst is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het kwalificeren van zijn inkoopuitgaven en kan daarbij deze lijst als richtlijn gebruiken.
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Groep Sector Nummer Inkooppakket Definitie / voorbeelden Soort inkoop CPV-code (niet 

limitatief en bij 

benadering gekozen)

Duurzaamheid Homogeen

1- Personeelsgerelateerde 7- Gebouwen en 

gebouwgerelateerde 

installaties

Waterschappen 704 Onderhoud meet- en regelsystemen Onderhoud van meet- en regelsystemen van gemalen. 2A-Diensten 50710000-5 Gemalen Nee

Algemeen 705 Aanschaf E-gebouwinstallaties  Aanschaf technische installaties E (verlichting, deuren, 

brandmeldinstallaties, beveiligingsinstallaties, toegangscontrolesystemen).

Levering 71315000-9 Kantoorgebouwen beheer en 

onderhoud

Nee

Algemeen 706 Onderhoud E-gebouwinstallaties Onderhoud aan elektronische installaties (armaturen, deuren, 

brandmeldinstallaties, beveiligingsinstallaties, toegangscontrolesystemen). 

2A-Diensten 50710000-5 Kantoorgebouwen beheer en 

onderhoud

Nee

Algemeen 707 Aanschaf en installatie  

W-gebouwinstallaties  

Aanschaf en installatie van  technische installaties W (lift, airco, CV). Werk 45310000 Kantoorgebouwen beheer en 

onderhoud

Nee

Algemeen 708 Onderhoud W-gebouwinstallaties Onderhoud aan werktuigbouwkundige installaties (lift, airco, CV). 2A-Diensten 50720000-8 Kantoorgebouwen beheer en 

onderhoud

Nee

Algemeen 709 Nieuwbouw en renovatie Nieuwbouw, vernieuwbouw en grootschalige renovatie van gebouwen, 

utiliteitsbouw.

Werk 45210000-2  

45262690-4

Kantoorgebouwen 

nieuwbouw

Kantoorgebouwen renovatie

Nee

Algemeen 710 Aanschaf vaste inrichting Aanschaf vaste inrichting (aard- en nagelvast). Levering 39000000-2 Nee

Algemeen 711 Onderhoud bouwkundig Bouwkundig onderhoud gebouwen binnen en buiten exclusief schrijnwerk, 

schilderwerk en installaties. 

2A-Diensten betreffen onderhoud dat niet verder gaat dan het 

instandhouden van de functie van het werk.

2A-Diensten en werk 70330000-3  

45400000-1

Kantoorgebouwen beheer en 

onderhoud

Ja

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

onderhoud

N.v.t.

Algemeen 713 Schrijnwerk Kosten voor de binnenafwerking  zoals plafonds, wandbekleding , 

verplaatsbare tussenwanden en ook het plaatsen van deuren, vensters, 

inbouwkeukens, trappen e.d.

2A-diensten betreffen aanpassingen die niet verder gaan dan het 

instandhouden van de functie van het werk.

2A-Diensten en werk 45420000-7 Kantoorgebouwen beheer en 

onderhoud

Ja

Algemeen 714 Technische ge- en verbruiksartikelen, 

gereedschappen en klein materiaal

Aanschaf van hang- en sluitwerk, lampen, schroeven, bouten, moeren, 

leidingen, kabels, elektrotechnische materialen, elektrische en mechanische 

handgereedschappen als hamers, schroevendraaiers, zagen, 

boormachines.

Levering 42652000-1 Ja

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbestedende dienst is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het kwalificeren van zijn inkoopuitgaven en kan daarbij deze lijst als richtlijn gebruiken.
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Groep Sector Nummer Inkooppakket Definitie / voorbeelden Soort inkoop CPV-code (niet 

limitatief en bij 

benadering gekozen)

Duurzaamheid Homogeen

1- Personeelsgerelateerde 7- Gebouwen en 

gebouwgerelateerde 

installaties

Algemeen 715 Schoonmaak kantoren en keukens Schoonmaakkosten kantoorgebouwen, dieptereiniging keukens, 

bijbehorende reinigingsmiddelen en materialen.

2A-Diensten 90900000-6 

90919200-4

39830000-9

Schoonmaak Ja

Algemeen 716 Glasbewassing Kosten voor glazenwassersdiensten. 2A-Diensten 90911300-9 Schoonmaak Ja

Algemeen 717 Sanitaire producten Aanschaf van consumables als WC rollen, handdoekjes, luchtverfrisser, 

zeep.

Levering 33771000-5 Ja

Algemeen 718 Beveiliging en receptie Beveiligings- en receptiekosten, overige beveiligingskosten, lidmaatschap 

Private Alarm Centrale (PAC).  

2B-Diensten 79710000-4  

79992000-4

Beveiliging Ja

Algemeen 719 Cateringdiensten Bedrijfscatering, feesten- en partijen, restaurantbezoek, broodjesservice. 2B-Diensten 55520000-1 Catering Nee

Algemeen 720 Automaten (eten en drinken) Koffie- en drankautomaten, snoepautomaten, onderhoud van deze 

automaten.

Levering en 2A-

Diensten

42968100-0 Drankautomaten Nee

Algemeen 721 Grootkeukenapparatuur Aanschaf inrichting, keukenmachines en onderhoud ervan. Levering 39310000-8 Catering

Grootkeukenapparatuur

Ja

Algemeen 722 Voeding en ingrediënten Voeding, ingredienten, maaltijden. Levering 15000000-8 Catering Ja

Algemeen 723 Serviesgoed Bestek, kopjes, kannen, dienbladen. Levering 39222000-4 Ja

Algemeen 724 Gas inclusief kosten energiebedrijf Aanschaf gas voor kantoren, machines (geen auto's), kosten energiebedrijf. Levering 09000000-3 Gas Ja

Algemeen 725 Water inclusief kosten waterbedrijf Aanschaf water, kosten waterbedrijf. N.v.t. N.v.t. Ja

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbestedende dienst is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het kwalificeren van zijn inkoopuitgaven en kan daarbij deze lijst als richtlijn gebruiken.
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Groep Sector Nummer Inkooppakket Definitie / voorbeelden Soort inkoop CPV-code (niet 

limitatief en bij 

benadering gekozen)

Duurzaamheid Homogeen

1- Personeelsgerelateerde 7- Gebouwen en 

gebouwgerelateerde 

installaties

Algemeen 726 Elektra inclusief kosten elektra 

netwerkbeheerder

Aanschaf stroom (Kwh), kosten elektra netwerkbeheerder. Levering 09310000-5 Electriciteit Ja

Algemeen 727 Groenvoorziening facilitair 

(gebouwen)

Kosten voor facilitaire groenvoorziening binnen en buiten (inclusief 

kerstbomen), aanschaf,  planten en onderhoud  van bomen, struiken, 

plantmaterialen.

Levering en 2B-

Diensten

77310000-6 Groenvoorzieningen Nee

Algemeen 728 Huishoudelijk afval Transport en verwerking van huishoudelijk afval, GFT, papierafval, klein 

chemisch afval, glas afval.

2A-Diensten 90510000-5

90512000-9

Transportdiensten Ja

Waterschappen 729 Zandverwerking Transport en verwerken van zand uit zandvangers 2A-Diensten 90510000-5

90512000-9

Transportdiensten Ja

Algemeen 730 Overig bedrijfsmatig afval Transport en verwerking van overig bedrijfsmatig afval zoals hout, ijzer, 

roostergoed, gips e.d. 

2A-Diensten 90510000-5

90512000-9

Transportdiensten Ja

Algemeen 731 Rioolreiniging en inspectie, 

industrieel reinigen

Reinigen en leegzuigen van putten en vetvangers, industrieel reinigen. 2A-Diensten 90913100-1 Ja

Waterschappen 732 Pompen en mixers, voortstuwers Aanschaf en onderhoud van (rioolwater)dompelpompen, mixers, versnijders, 

voortstuwers.

Levering en 2A-

Diensten

42122220-8 en 

50511000-0

Nee

Waterschappen en 

gemeenten

733 Chemicalien en polymeren Inkoop van chemicalien en polymeren. Levering Nee

Waterschappen en 

gemeenten

734 Laboratorium artikelen en 

instrumenten

Instrumenten, artikelen, apparatuur voor laboratorium onderzoek, reagentia, 

disposables (geen laboratorium inventaris).

Levering 38000000-5 Nee

Algemeen 735 Kosten inzamelmiddelen Aankoop en huur middelen om afval in te zamelen zoals containers (geen 

voertuigen).

Levering 34928480-6 Ja

Algemeen 736 Bedrijfshulpverlening

materiaal

Materiaalkosten bedrijfshulpverlening, aanschaf van kleine blusmiddelen en -

uitrusting, AED, EHBO dozen.

Levering 35112000-2 Nee

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbestedende dienst is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het kwalificeren van zijn inkoopuitgaven en kan daarbij deze lijst als richtlijn gebruiken.
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Groep Sector Nummer Inkooppakket Definitie / voorbeelden Soort inkoop CPV-code (niet 

limitatief en bij 

benadering gekozen)

Duurzaamheid Homogeen

1- Personeelsgerelateerde 7- Gebouwen en 

gebouwgerelateerde 

installaties

Algemeen 737 Interne verhuiskosten Alle kosten voor verhuizingen tussen of binnen kantoorgebouwen. 2B-Diensten 98392000-7 Ja

8-GWW (aanleg en 

onderhoud), niet 

gebouwgerelateerde 

installaties en openbare 

ruimten

Gemeenten 801 Parkeerapparatuur Aanschaf en onderhoud van parkeerapparatuur. Levering en 2A-

Diensten

38730000-1  

51214000-5

Ja

Gemeenten 802 Rijwielstallingen Onderhoud en beheer rijwielstalling. 2B-Diensten Ja

Algemeen 803 Bodemsanering en 

baggerwerkzaamheden, 

baggerspecie

Uitvoeren van bodemsaneringen, nemen van proefmonsters, het uitvoeren 

van baggerwerkzaamheden en het verwerken van baggerspecie.

Een werk betreft werkzaamheden die gepaard gaan met grondverzet.

2B-Diensten en werk 45112340-0  

45252124-3

Grondwerken, bouwrijp 

maken terrein en 

sanering/bodem-

reiniging

Nee

Algemeen 804 Aanleg  en onderhoud wegennet Aanleg  of onderhoud 

van wegennet, fietspaden, trottoirs.

2B-Diensten betreffen onderhoud dat niet verder gaat dan het 

instandhouden van de functie van het werk.

2B-Diensten en werk 45233000-9 Wegen Nee

Waterschappen en 

gemeenten

805 Aanleg en onderhoud riolering, 

zuivering

Aanleg, verwijderen of onderhoud van riolering, wateropvang, 

waterzuivering, e.d.

2B-Diensten betreffen onderhoud dat niet verder gaat dan het 

instandhouden van de functie van het werk.

2B-Diensten en werk 45232440-8 Riolering Nee

Waterschappen 806 Aanleg en onderhoud waterkeringen Aanleg of onderhoud van waterkeringen.

2B-Diensten betreffen onderhoud dat niet verder gaat dan het 

instandhouden van de functie van het werk.

2B-Diensten en werk 45246410-0 Conserveringswerken

Waterbouwkundige 

constructies

Nee

Waterschappen 807 Realisatie en onderhoud 

waterzuiveringsinstallaties

Aanleg, verwijderen of onderhoud van waterzuiveringinstallaties.

2B-Diensten betreffen onderhoud dat niet verder gaat dan het 

instandhouden van de functie van het werk.

2B-Diensten en werk 45252210-3 Waterzuiverings-

installaties

Gemalen

Nee

Waterschappen 808 Pers- en vrijvervalleidingen Aanleg, verwijderen of onderhoud van pers- en vrijvervalleidingen 2B-Diensten 45232411-6

90400000-1

Waterzuiverings-

installaties

Gemalen

Ja

Algemeen 809 Realisatie en onderhoud 

kunstwerken

Realisatie en onderhoud van kunstwerken zoals bruggen, viaducten. 

2B-Diensten betreffen onderhoud dat niet verder gaat dan het 

instandhouden van de functie van het werk. 

2B-Diensten en werk 45248000-7 Kunstwerken Nee

Algemeen 810 Grondwerk en cultuurtechniek Het bouwrijp maken van terreinen. Werk  45100000-8 Grondwerken, bouwrijp 

maken terrein en 

sanering/bodem-

reiniging

N.v.t.

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbestedende dienst is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het kwalificeren van zijn inkoopuitgaven en kan daarbij deze lijst als richtlijn gebruiken.
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Groep Sector Nummer Inkooppakket Definitie / voorbeelden Soort inkoop CPV-code (niet 

limitatief en bij 

benadering gekozen)

Duurzaamheid Homogeen

1- Personeelsgerelateerde 8-GWW (aanleg en 

onderhoud), niet 

gebouwgerelateerde 

installaties en openbare 

ruimten

Algemeen 811 Realisatie en onderhoud 

groenvoorzieningen openbare 

ruimten

Inrichting van de openbare buitenruimte en onderhoud van bermen 

(waaronder maaien). 

Een werk betreft werkzaamheden die gepaard gaan met grondverzet.

2B-Diensten en werk 45233229-0 Groenvoorzieningen Nee

Algemeen 812 Groenafval Verwerking van snoei- en overig groenafval. 2A-Diensten 90500000-2 Ja

Gemeenten en 

provincies

813 Aanleg spoornet Aanleg van spoor voor treinen, trams e.d. Werk 45234100-7 N.v.t.

Algemeen 814 Aanleg en onderhoud watersystemen 

en vaarwegen

Aanleg aan watersystemen en vaarwegen, onderhoud aan watersystemen 

en vaarwegen (zoals maaien, krozen en zuiveren van watergangen inclusief 

afvoer).

2B-Diensten betreffen onderhoud dat niet verder gaat dan het 

instandhouden van de functie van het werk.

Werk / 2B-Diensten 45247100-1  

45246410-0

Waterbouwkundige 

constructies

Kabels en leidingen

Nee

Gemeenten 815 Aanleg sportvelden Aanleg sportvelden, tennisbanen, kunstgrasvelden. Werk 45212200-8 N.v.t.

Gemeenten 816 Onderhoud sportvelden Onderhoud sportvelden, tennisbanen, kunstgrasvelden.

2B-Diensten betreffen onderhoud dat niet verder gaat dan het 

instandhouden van de functie van het werk.

2B-Diensten en werk 77320000-9

77320000-9

Nee

Gemeenten 817 Aanleg  en onderhoud zwembaden Aanleg en onderhoud zwembaden binnen en buiten. 

2B-Diensten betreffen onderhoud dat niet verder gaat dan het 

instandhouden van de functie van het werk.

2B-Diensten en werk 45212212-5 Nee

Gemeenten 818 Aanleg en onderhoud straatmeubilair 

en speeltoestellen

Aanleg en onderhoud straatmeubilair en speeltoestellen. 2A-Diensten en werk 50870000-4 

45233293-9

Ja

Algemeen 819 Strooidienst Uitvoeren van gladheidsbestrijding. 2A-Diensten 90620000-9 

90630000-2

Gladheidbestrijding Ja

Algemeen 820 Strooizout Aanschaf van strooizout. Levering 34927100-2 Gladheidbestrijding Ja

Gemeenten 821 Schoonmaken openbare ruimten Straten vegen, opruimen na evenementen, inclusief graffiti verwijderen e.d. 2A-Diensten 90610000-6 

90690000-0

Reiniging openbare ruimte Ja

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbestedende dienst is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het kwalificeren van zijn inkoopuitgaven en kan daarbij deze lijst als richtlijn gebruiken.
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Groep Sector Nummer Inkooppakket Definitie / voorbeelden Soort inkoop CPV-code (niet 

limitatief en bij 

benadering gekozen)

Duurzaamheid Homogeen

1- Personeelsgerelateerde 8-GWW (aanleg en 

onderhoud), niet 

gebouwgerelateerde 

installaties en openbare 

ruimten

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

45262300-4

N.v.t.

Algemeen 823 Hekwerken, stalen stappen en stalen 

bordessen

Vaste en verplaatsbare hekwerken, omheiningen, stalen stappen, stalen 

bordessen.

Levering 34922100-7 Nee

Gemeenten en 

provincies

824 Realisatie en onderhoud van 

verkeers(regel)installaties

Aanschaf en aanleg van verkeers(regel)installaties (stoplichten, 

matrixborden e.d.).

Levering en werk 34923000-3  

34990000-3  

45316000-5

Verkeersregel-

installaties

Ja

Gemeenten en 

provincies

825 Openbare verlichting Aanschaf en aanleg van openbare verlichtingen. Levering en werk 34928500-3  

45316110-9

Openbare verlichting Ja

Gemeenten en 

provincies

826 Aanleg wegmeubilair Bebording, reflectorpalen, hectometerborden. Werk 34928000-8 Straatmeubilair N.v.t.

Algemeen 827 Bewegwijzering en verkeersborden Aanschaf van materiaal voor bewegwijzering en verkeersborden. Levering 34928000-8  

34992200-9

Straatmeubilair Ja

Gemeenten en 

provincies

828 Geleiderails en vangrails Aanschaf van geleiderails en vangrails. Levering 34928100-9 Wegennet Ja

Algemeen 829 Tractie Inhuur transport t.b.v. gladheidbestrijding en vervoeren bagger. 2A-Diensten 90513700-5 Onderhoud 

transportmiddelen

Transportdienststen

Ja

Waterschappen 830 Slibtransport Inhuur transport t.b.v. vervoeren slib. 2A-Diensten 90513700-5 Onderhoud 

transportmiddelen

Transportdienststen

Ja

Gemeenten en 

provincies

831 Wegmarkeringen Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen. Werk 45230000-8 N.v.t.

Gemeenten en 

provincies

832 Bestratingsproducten  en bestraten Leveren en aanleggen van tegels, stoepranden, zand. Levering en werk 44113100-6

45230000-8

Wegennet Ja

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbestedende dienst is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het kwalificeren van zijn inkoopuitgaven en kan daarbij deze lijst als richtlijn gebruiken.



                                                                                                             1 december 2011                                                                                                                           

Groep Sector Nummer Inkooppakket Definitie / voorbeelden Soort inkoop CPV-code (niet 

limitatief en bij 

benadering gekozen)

Duurzaamheid Homogeen

1- Personeelsgerelateerde 8-GWW (aanleg en 

onderhoud), niet 

gebouwgerelateerde 

installaties en openbare 

ruimten

Gemeenten en 

provincies

833 Asfalteren Aanleg van (snel)wegen. Werk 45233222-1 Wegennet N.v.t.

Gemeenten en 

provincies

834 Geluidsanering Aanleg en onderhoud van geluidswallen. 

2B-Diensten betreffen onderhoud dat niet verder gaat dan het 

instandhouden van de functie van het werk.

2B-Diensten en werk 34928230-9 Ja

Algemeen 835 Waakvlam activiteiten Waakvlam, piketdienst, calamiteiten. 2B-Diensten Nee

Algemeen 836 Aanschaf van materieel en machines Aanschaf van zwaar materiaal ten behoeve van grondverzet, 

gladheidsbestrijding etc, zoals trekkers, shovels, graafmachines, kranen e.d.

Levering 34144420-8  

44113910-7  

34927100-2

Gladheidsbestrijding

Zware voertuigen

Mobiele werktuigen

Nee

Gemeenten 901 Verkeersactiviteiten 

(wegsleepregelingen)

Inhuur van verkeersdiensten (geen parkeerdiensten). 2B Diensten 50118000-9 Ja

Gemeenten 902 Geneesmiddelen Aanschaf en distributie van geneesmiddelen. Levering 33600000-6 Nee

Gemeenten 903 Geweldsmiddelen en uitrusting Hulpmiddelen tegen aggressie. Levering Nee

Gemeenten 904 Linnen, huur en wassen Wassen en reinigen van beddengoed, handdoeken, gordijnen alsmede de 

huur ervan. Stomerijkosten.

2A-Diensten 98310000-9 

19231000-4

Ja

Gemeenten 905 Toezicht openbare ruimte Zoals cameratoezicht openbare ruimte. 2B-Diensten Nee

Gemeenten 906 Parkeerdienstverlening (handhaving, 

garages, terreinen)

Beheersdiensten en exploitatie van parkeergarages/-terreinen (niet koop of 

bouw hiervan).

2B-Diensten 98351000-8 

98351100-9  

63712400-7

Nee

Gemeenten 907 Bedden en beddengoed Aanschaf bedden, dekens, matrassen, veldbedden. Levering 39143110-0 

39143111-7  

39143112-4

Nee

9-Hulpverlening en 

openbare orde

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbestedende dienst is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het kwalificeren van zijn inkoopuitgaven en kan daarbij deze lijst als richtlijn gebruiken.
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Groep Sector Nummer Inkooppakket Definitie / voorbeelden Soort inkoop CPV-code (niet 

limitatief en bij 

benadering gekozen)

Duurzaamheid Homogeen

1- Personeelsgerelateerde 10- Sociaal Domein Gemeenten 1001 Wmo hulpmiddelen Inkoop van hulpmiddelen zoals rolstoelen, rollaters, steunkousen, krukken, 

wandelstokken.

Levering 33196000-0  

33196100-1  

33196200-2

Nee

Gemeenten 1002 Wmo hulp bij het huishouden Inkoop hulp bij het huishouden. 2B-Diensten 98514000-9 Ja

Gemeenten 1003 Wmo trapliften Inkoop van  trapliften. Levering 44115600-5 Ja

Gemeenten 1004 Overig Wmo Overige Wmo uitgaven maatschappelijke begeleiding, vrijwilligerswerk e.d. 2A-Diensten 85311000-2 Ja

Gemeenten 1005 Leerlingenvervoer De uitgaven van het vervoer van leerlingen. 2A-Diensten 60130000-8 Leerlingenvervoer

Aangepast vervoer

Ja

Gemeenten 1006 Aangepast vervoer (o.m. WVG, CVV 

en patiëntenvervoer)

Patientenvervoer, gehandicaptenvervoer. 2A-Diensten 60130000-8 Aangepast vervoer Ja

Gemeenten 1007 Leermiddelen Aanschaf en levering van leermiddelen zijnde kosten voor lesmateriaal 

(boeken en abonnementen), materiaal voor de biblio- en mediatheek.

Levering 39162100-6 Nee

Gemeenten 1008 Reïntegratiediensten Kosten voor de reïntegratie en (bedrijfs)maatschappelijk werk. Geen ARBO-

kosten van eigen personeel. 

2B-Diensten 85323000-9  

85147000-1 

Ja

Gemeenten 1009 Volwasseneneducatie Kosten voor volwasseneneducatie. 2B-Diensten 80400000-8 Ja

Gemeenten 1010 Medische advisering en indicering 

burgers

Kosten voor medische advisering  / indicering burgers. 2B-Diensten 85320000-8 Ja

Gemeenten 1011 Schuldhulpverlening Kosten voor schuldhulpverlening. 2B-Diensten 85320000-8 Ja

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbestedende dienst is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het kwalificeren van zijn inkoopuitgaven en kan daarbij deze lijst als richtlijn gebruiken.



                                                                                                             1 december 2011                                                                                                                           

Groep Sector Nummer Inkooppakket Definitie / voorbeelden Soort inkoop CPV-code (niet 

limitatief en bij 

benadering gekozen)

Duurzaamheid Homogeen

1- Personeelsgerelateerde 10- Sociaal Domein Gemeenten 1012 AWBZ verstrekkingen en diensten Kosten voor AWBZ verstrekkingen en diensten. 2B-Diensten 85320000-8 Nee

Gemeenten 1013 Inburgering Kosten voor inburgeringscursussen. 2B-Diensten 80000000-4 Ja

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbestedende dienst is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het kwalificeren van zijn inkoopuitgaven en kan daarbij deze lijst als richtlijn gebruiken.
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