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Colofon 
Dit criteriadocument voor het duurzaam inkopen van Huur en Aankoop Kantoorgebouwen is 
opgesteld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
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1 Inleiding 

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

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

Huur en aankoop niet aanbestedingsplichtig, toch criteria 

Bij huur en aankoop van kantoorgebouwen is geen sprake van een inkoopproces zoals bij de 
andere productgroepen. Huur en aankoop van gebouwen is ook niet aanbestedingsplichtig.  

Er is toch gekozen om criteria te ontwikkelen, omdat het gaat om belangrijke transacties, waar 
grote duurzaamheidswinst is te behalen en waar een belangrijke signaalfunctie van uitgaat.  
Er kunnen geen criteria worden opgesteld voor het aanbestedingsproces, maar wel voor het te 
huren of kopen object. De criteria kunnen worden gebruikt in de onderhandelingen met de 
vastgoedbeheerder, eigenaar of verhuurder als men een specifiek pand op het oog heeft.  
Of ze kunnen worden meegenomen in een uitvraag als een pand gezocht wordt in een straal van 
x kilometer, bijvoorbeeld via een makelaar. Ook kunnen ze worden gebruikt om verschillende 
beschikbare panden met elkaar te vergelijken of ze kunnen in een huurovereenkomst worden 
vastgelegd. Voor de Rijksgebouwendienst geldt bovendien dat de criteria kunnen worden 
gebruikt in het overleg met de klanten, de rijksoverheden. 

1.1  Afbakening van de productgroep 

De productgroep Huur en Aankoop van Kantoorgebouwen omvat de aankoop van bestaande 
kantoorgebouwen en huurcontracten voor gehele gebouwen (dus niet voor een verdieping in een 
bestaand bedrijfsverzamelgebouw) en voor een huurperiode van minimaal 5 jaar. Tevens zijn 
criteria opgenomen voor vervanging van het inbouwpakket. Dit is meestal aan de orde als er een 
nieuwe gebruiker en/of nieuwe functie in het gebouw wordt gehuisvest.  

Buiten dit document vallen: 

• Huur en aankoop van nieuwe gebouwen, dus gebouwen waarvan de overheid de eerste 
gebruiker is. Hiervoor gelden de nieuwbouweisen. Hiervoor wordt verwezen naar het 
criteriadocument voor Nieuw te bouwen kantoorgebouwen; 

• Beheer en renovatie: vaak wordt bij huur of aankoop van een bestaand gebouw het 
gebouw zelf aangepast ten behoeve van de nieuwe functie. Deze ingrepen vallen veelal 
niet onder het huur- of koopcontract. Aan deze ingrepen worden echter wel eisen gesteld. 
Deze zijn vastgelegd in de criteriadocumenten voor Beheer en onderhoud van 
kantoorgebouwen en Renovatie van kantoorgebouwen;  

• Huurcontracten voor kortere periode dan 5 jaar;  

• Monumenten: voor monumenten geldt in de Europese Richtlijn energieprestatie van 
gebouwen (Energy Performance Building Directive EPBD) een uitzondering. Het 
energielabel is daarvoor niet van toepassing. Voor de huur en aankoop van monumenten 
zijn daarom geen criteria ontwikkeld. De inventarisatie en de uitvoering van 
verbeteringen is maatwerk en moet per geval worden onderzocht; 

• Kantoorinrichting (stoffering, vloerbedekking, binnenzonwering, meubilair);  
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• Kantoorapparatuur;  

• Facilitaire zaken (catering, energie, schoonmaak).  

Zie hiervoor de betreffende productgroepen op www.agentschapnl.nl/duurzaaminkopen. 

Afbakening ‘Huur en aankoop van kantoorgebouwen’ binnen ‘Gebouwen’ 

Dit document is onderdeel van de productgroep Gebouwen. Hieronder is aangegeven welke 
criteriadocumenten binnen deze productgroep vallen. 

Fase Kantoorgebouw
en 

Andere 
gebouwcategorieën 

Nieuwbouw    

Beheer en 
onderhoud 

   

Renovatie    

Sloop  

Huur en aankoop    

 

CPV codes 

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

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

 

70310000-7 Verhuur of verkoop van gebouwen 

 

1.2  Status en relatie tot vernieuwing Duurzaam Inkopen 

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

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

In dit hoofdstuk vindt u de inhoudelijke afwegingen die geleid hebben tot de set van criteria voor 
Huur en Aankoop Gebouwen. 

2.1 Kansen en beperkingen van Duurzaam Inkopen 

Duurzaam Inkopen is één van de instrumenten die de overheid benut om duurzaamheid te 
stimuleren. Hiernaast zijn er vele beleidsontwikkelingen, stimuleringsprogramma’s en veel 
initiatieven vanuit de markt. Duurzaam Inkopen biedt veel kansen voor duurzaamheid. In principe 
gaat het om het uitwerken van de 3 P’s People, Planet en Profit in concrete, generieke milieu- en 
sociale criteria. 

Duurzaam Inkopen heeft ook zijn beperkingen. Zo moeten de criteria passen binnen de 
juridische aanbestedingsregels ten aanzien van ondermeer proportionaliteit, non-discriminatie, 
beschikbaarheid en verifieerbaarheid. De criteria zijn niet bedoeld voor handhaving van 
bestaande wet- en regelgeving. Verder zijn voor zaken, die primair voordeel voor de leverancier 
opleveren (zoals ervaring) of die geen directe relatie hebben met duurzaamheid (zoals 
personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden), geen criteria opgenomen. 

2.2 Inkoopvolume en marktpotentieel van de overheid 

Aantal kantoorgebouwen van de overheid 

In Nederland staan circa 120.000 (utiliteits)gebouwen. In 2007 was volgens cijfers van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) circa 50% van de gebouwen waarvan de bestemming is 
geregistreerd een kantoorgebouw of een combinatie van kantoorgebouw en een bedrijfsgebouw. 
Daarmee vormen kantoorgebouwen binnen de utiliteitsbouw veruit de belangrijkste categorie. 
Totaal staan er circa 58.000 kantoren in Nederland (volgens het CBS; Agentschap NL vermeldt 
78.000 kantoren op basis van geregistreerde adressen in het kadaster; het bepalen van het 
aantal kantoorgebouwen is ingewikkeld). Geschat wordt dat hiervan zo’n 12.000 kantoren van de 
overheid zijn (Agentschap NL, juli 2008). Dat is ongeveer 20%. 

Huur, aankoop, renovatie en herbestemming van bestaande kantoorpanden versus 
nieuwbouw 

In Nederland staan veel kantoren leeg. Volgens de Nederlandse Vereniging voor ontwikkelaars 
en Bouwondernemers (NVB) stond in 2007 6,4 miljoen vierkante meter leeg, ca. 14% van de 
totale voorraad. Volgens de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen 
(Neprom) staat bijna 3 miljoen vierkante meter kantoorruimte al twee jaar of langer leeg. 
Volgens DTZ Zadelhoff was in 2008 46 miljoen vierkante meter kantooroppervlak beschikbaar; 
er was 40 miljoen in gebruik (kantoren tot 500 m2 bvo). Tegelijkertijd is voor 1,4 miljoen 
vierkante meter een nieuwe bouwvergunning verleend. Aankoop of huur (en renovatie of 
herbestemming) van bestaande panden heeft in dit licht de voorkeur boven nieuwbouw. 
Daarnaast zijn het efficiënter huisvesten van personeel of kiezen voor multifunctionaliteit of een 
andere gebouwfunctie mogelijkheden om bestaande panden beter te benutten en nieuwbouw te 
voorkomen. Leegstaande kantoorgebouwen, vaak eigendom van kleinere partijen of buitenlandse 
investeerders, voldoen echter niet altijd aan de wens van de overheid aan kwalitatief 
hoogwaardige kantoorgebouwen op A-locaties met een goede bereikbaarheid met het openbaar 
vervoer. 

Huur en aankoop rijksoverheid 

De Rijksgebouwendienst is verantwoordelijk voor de huisvesting van de rijksoverheid (met 
uitzondering van Defensie).  
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De vastgoedportefeuille is zeer divers en omvat circa 2.000 objecten, waarvan circa 1.000 
gebouwen, variërend van musea tot gevangenissen en van eeuwenoude monumenten tot 
moderne kantoorgebouwen.  
De Rijksgebouwendienst regelt huisvestingsoplossingen voor ministeries door het beschikbaar 
stellen van de gebouwenvoorraad, het toevoegen van nieuwe en het afstoten van overtollige 
gebouwen.  

De Rijksgebouwendienst heeft in totaal 7 miljoen m2 gebouwen in beheer, waarvan ongeveer  
2 miljoen m2 kantoorruimte wordt gehuurd. Met het huren van kantoorruimte door de 
Rijksgebouwendienst is, uitgaande van actuele marktprijzen, jaarlijks circa 250 tot 300 miljoen 
euro gemoeid. De overige panden heeft de overheid in eigendom (de overige 5 miljoen m2). 
Deze zijn meestal in eigen beheer gebouwd. De Rijksgebouwendienst heeft de afgelopen jaren  
1 tot 3 kantoorgebouwen per jaar aangekocht. Van de overige overheden (dus behalve de 
Rijksgebouwendienst) zijn er geen cijfers bekend.  

De overheid geeft jaarlijks gemiddeld 1.800 miljoen euro uit aan het beheer, onderhoud en de 
renovatie van kantoorgebouwen. 

2.3 Beleids- en marktontwikkelingen 

Overzicht van beleids- en marktontwikkelingen: 

• In de Kabinetsbrede Aanpak Duurzame Ontwikkeling (KADO) zijn voor drie jaar acties 
vastgelegd om duurzame ontwikkeling te stimuleren. 

• De Ministeries van VROM, V&W, LNV en EZ hebben het programma Adaptatiestrategie 
Ruimte en Klimaat  (ARK) opgezet. Dit heeft als doel om Nederland en met name de 
bouw en stedelijke ontwikkeling klimaatbestendig te maken, door innovatie in het 
nieuwbouwproces en renovatie van de bestaande voorraad.  

• Introductie van het Energielabel voor gebouwen (EPBD); voor publieke gebouwen is dit 
per 1 januari 2009 verplicht. Eind 2008 is bekend geworden dat het Gebouwlabel zal 
worden aangepast. 

• Aanscherping van de EPC-eisen per januari 2009 van 1,5 naar 1,1. EPC staat voor 
Energie Prestatie Coëfficient. 

• Beleidsdoelstelling Energie-Ambitie 2020 om in 2020 20% van het totale energiegebruik 
op een duurzame wijze op te wekken. 

• Schoon en zuinig. Overheidsprogramma met doelstellingen: 2% energiebesparing per 
jaar, 20% meer duurzame energie in 2020 ten opzichte van 1990 en 30% CO2-reductie 
in 2020 ten opzichte van 1990. 

• Lente-Akkoord tussen VROM en Bouwend Nederland, NEPROM en NVB, april 2008. Hierin 
is een energiebesparing van 25% in 2011 en 50% in 2015 afgesproken. Ook is 
afgesproken dat de norm in samenwerking met de branche voor 1 januari 2011 wordt 
herontwikkeld. 

• Meer met Minder, het Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen. Meer met 
Minder is een gezamenlijk initiatief van overheid, energiebedrijven, woningcorporaties en 
bouw- en installatiebedrijven met als eerste doel om gedurende de periode 2008 – 2011 
500.000 bestaande woningen en bedrijfsgebouwen gemiddeld 30% zuiniger te maken. 
Het hele programma loopt tot 2020 met de ambitie om ten minste 2,4 miljoen bestaande 
woningen en bedrijfsgebouwen aan te pakken. Zie ook http://www.meer-met-minder.nl/. 

• Voor openbare verlichting, kantoorverlichting en consumentenverlichting is de Taskforce 
Verlichting opgezet. Daarnaast lopen de programma’s Schoon Licht en Slimme Energie. 
Schoon licht heeft als doel om het energiegebruik van verlichting in utiliteitsgebouwen 
drastisch terug te brengen, met behoud of zelfs verbetering van de integrale 
lichtkwaliteit. Utiliteitsgebouwen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 10% van het 
Nederlandse energiegebruik. Verlichting verbruikt daar een vijfde van.  
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Bij de huidige stand van techniek kan daar 30 tot 60% op bespaard worden.  
 
Slimme energie (www.slimme-energie.nl) is gericht op facility managers van 
kantoorpanden en zorginstellingen met als doel om energie te besparen bij koelen, 
verwarmen, ventileren, verlichten, isoleren en apparatuur. 

• Ontwikkeling van een Europees Ecolabel voor gebouwen. 

• Ontwikkeling van één norm voor de energieprestatie van alle woningen en gebouwen, 
inclusief ruimtelijke gebiedsgerichte energieaspecten (de EPG) in 2011. 

• Harmonisatietraject van instrumenten als GreenCalc+, Eco-Quantum en GPR Gebouw.  

• Oprichting van Dutch Green Building Council (DGBC) door ABN Amro, Redevco, Dura 
Vermeer, SBR, ING Real Estate, TNT Real Estate en gemeente Amsterdam. Anno januari 
2010 zijn er meer dan 200 participanten. 

• Ontwikkeling van Breeam-NL door de DGBC. 

• Toolkit Bestaande Bouw (november 2008); een handleiding en naslagwerk met 
voorbeelden voor energiebesparing en inzet van duurzame energie in de bestaande 
bouw. Ontwikkeld door BAM in samenwerking met Agentschap NL, Cauberg Huygen, 
DHV, BouwhulpGroep, De Haas en Partners en woningcorporaties De Alliantie, 
GoedeStede, Vestia en Woonbron. De Toolkit Bestaande Bouw is een uitgave van Æneas, 
Uitgeverij van vakinformatie. De Toolkit Duurzame Kantoren is in 2009 verschenen. 

• Aanscherping van de eisen voor de Groenregeling in 2010. 

• Diverse initiatieven om Cradle to Cradle gebouwen te ontwikkelen. 

Ambitieprogramma dak- en wegtransitie. VROM Schoon en zuinig, EROP (Earth Recovery Open 
Platform) en Stichting Urgenda hebben in het kader van de klimaatproblematiek als doelstelling 
geformuleerd dat binnen 15 jaar alle daken van nieuwe gebouwen en 50% van de daken van 
bestaande gebouwen in Nederland functies dienen te hebben op gebied van warmteopslag, 
waterberging, het bufferen van fijn stof of energiewinning. 

2.4 Duurzaamheidsaspecten 

2.4.1  Milieuaspecten 

Energielabel voor gebouwen 

Vanaf 1 januari 2008 moet bij de verkoop en de verhuur van een gebouw op het moment van 
transactie een Energielabel (voorheen Energieprestatiecertificaat) aanwezig zijn (zie 
www.epbd.nl). Het Energielabel is gebouwgebonden en geeft op basis van een berekening 
informatie over de energieprestatie middels een energie-index en de hoeveelheid energie die bij 
gestandaardiseerd gebruik van dat gebouw nodig is. Het betreft gebouwgebonden 
energiegebruik voor verwarming, warmwatervoorziening, verlichting, ventilatie en koeling.  
Het Energielabel is maximaal tien jaar geldig. 

Het Energielabel vloeit voort uit de Europese Richtlijn energieprestatie van gebouwen (Energie 
Performance Building Directive, EPBD), die moet leiden tot verbetering van de energieprestaties 
van de gebouwen in de Europese Unie. Sluitstuk van de wettelijke invoering van deze richtlijn 
vormen het Besluit energieprestatie gebouwen en de daarop gebaseerde Regeling 
energieprestatie gebouwen. Deze zijn eind 2006 gepubliceerd. Zij regelen het Energielabel voor 
gebouwen. 

De energieprestatie van het gebouw wordt naast de energie-index weergegeven in een 
gestandaardiseerde energieklasse (met behulp van de letters A t/m G en kleuren). Zeer 
energiezuinige gebouwen hebben een A, zeer onzuinige panden hebben een G.  
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Daarnaast geeft het Energielabel bij bestaande bouw een lijst met mogelijke maatregelen die de 
energieprestatie van het gebouw kunnen verbeteren. Gebouwen van jonger dan 10 jaar kunnen 
volstaan met een EPC-berekening in plaats van een energielabel 

Een zichtbaar energielabel in openbare gebouwen 
In gebouwen vanaf 1.000 m2 bruto vloeroppervlak (bvo), waarin overheidsdiensten of -
instellingen die diensten aan het publiek verlenen zijn gehuisvest, moet het energielabel per  
1 januari 2009 permanent op een opvallende plaats worden aangebracht. 

Stand van zaken februari 2009 

Op 31 januari 2009 zijn in totaal 3.937 energielabels voor utiliteitsgebouwen afgemeld, waarvan 
2.303 voor kantoren. Het schema hieronder laat de labelverdeling zien (gebaseerd op informatie 
van Agentschap NL). 

De Rijksgebouwendienst heeft najaar 2008 in totaal 184 labels afgemeld, waarvan er 63 een 
A- of B-label hebben. 

 

Tabel 2.1 Aantal afgemelde energielabels voor kantoorgebouwen op 31 januari 2009 

Kantoorfunctie Labelklasse Totaal 

  A++ A+ A B C D E F G   

aantal 54 87 257 155 282 326 291 241 610 2303 

aandeel binnen 
gebruiksfunctie 

2% 4% 11% 7% 12% 14% 13% 10% 26% 100% 

 

Aandachtspunten voor de opdrachtgever 

Hoger beleggingsrendement met duurzaam bouwen 
Onderzoek van de Universiteit Maastricht en de ‘University of California at Berkeley’ uit 2008 
toont aan dat investeren in duurzaamheid van kantoren leidt tot een hoger 
beleggingsrendement. De toepassing van duurzame materialen en groene technologie in de 
utiliteitsbouw leidt tot een hogere huur en een lager risico, waardoor het beleggingsrendement 
tot maar liefst 16% hoger uitvalt. De besparing op energiekosten is dan nog buiten beschouwing 
gelaten.  

Onderzoek van Jones Lang LaSalle uit 2008 toont aan dat de vraag naar duurzame huisvesting 
de komende vijf jaar kan oplopen tot ruim 20 miljoen m2, terwijl het aanbod van duurzaam 
vastgoed vooralsnog zeer beperkt blijft. In Nederland is duurzame huisvesting bij 50% van de 
kantoorgebruikers een urgent vraagstuk. Bedrijven zien in toenemende mate dat het integreren 
van duurzaamheid in het totale huisvestingsprogramma kan leiden tot een beter imago en forse 
besparingen op korte termijn.  

Mogelijkheden om duurzaamheidseisen te stellen 

In de kantorensector is momenteel sprake van veel leegstand, zelfs worden er kantoorgebouwen 
aangeboden waarvan het eerste jaar vrij van huur is. Een koper of huurder kan dus eisen stellen. 
Dit is een kans voor de overheid om meer duurzame panden in bezit te krijgen of te huren en om 
de bestaande voorraad te (laten) verbeteren wat betreft duurzaamheid en kwaliteit. Bij huur zijn 
de mogelijkheden om duurzaamheidseisen te stellen afhankelijk van de huurperiode en van de 
vraag of een geheel gebouw wordt gehuurd of bijvoorbeeld slechts een verdieping van een 
bedrijfsverzamelgebouw.  

Onderhandelen 

De locatiekeuze en nabijheid van openbaar vervoer zijn vaak belangrijke redenen voor de keuze 
van een pand, en het aanbod van geschikte panden op de gewenste locatie kan beperkt zijn.  
De onderhandeltijd is soms kort als er meerdere gegadigden zijn.  
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De onderhandelpositie van een huurder is beperkt, omdat de eigenaar degene is die beslist over 
eventuele verbeteringen en investeringen. Bestaande financieringsstelsels kunnen mogelijk een 
belemmering vormen. De praktijk laat echter zien dat onderhandelen vaak mogelijk is, waarbij 
afspraken gemaakt kunnen worden over de benodigde investeringen en de gerealiseerde extra 
kwaliteit, energiebesparing en koop- of huurprijs. De koper of huurder heeft in een dergelijke 
onderhandelingssituatie een sterke positie om duurzaamheidseisen te stellen. 

Flankerend beleid bij aankoop  

Bij de aankoop van een kantoorgebouw kunnen aan het te kopen object via duurzaam inkopen 
eisen worden gesteld. Het realiseren van aanpassingen, energiebesparende maatregelen of een 
renovatie is in dit geval echter een beslissing van de overheid zelf. Het wordt sterk aanbevolen 
aan overheden om bij de aankoop van een kantoorgebouw de criteria uit dit document ook zelf 
toe te passen, dat wil zeggen om zichzelf de verplichting op te leggen om het gebouw te 
verbeteren en contractvoorwaarde nummer 1 over te nemen. Formeel valt dit echter buiten de 
scope van duurzaam inkopen en betreft het flankerend beleid.  

Overwegingen bij de criteriaontwikkeling 

Minimaal Energielabel C  

In principe worden alleen gebouwen aangekocht of gehuurd met een label C of hoger (B of A). 
Indien er overwegingen zijn om hiervan af te wijken, dan moet de eigenaar een EPA-
maatwerkadvies meeleveren en is uitvoering van de maatregelen verplicht.  

Er is gekozen voor deze twee opties om de keuzemogelijkheid zou groot mogelijk te houden.  
Op deze manier is er garantie dat de overheid medewerkers goede huisvesting kan bieden, de 
markt kan stimuleren om de grote voorraad oudere panden te verduurzamen en de kans op 
afstoten of slopen van minder goede panden kan beperken. 

Optie 1: De overheid koopt of huurt een kantoor van voldoende kwaliteit: minimaal Energielabel 
C. Er gelden geen aanvullende duurzaamheidseisen (behalve voor inbouwpakketten en 
mutatieonderhoud). 

Optie 2: Bij huur of aankoop van een kantoorgebouw met een Energielabel D of lager, is een 
EPA-maatwerkadvies verplicht plus uitvoering van verbetermaatregelen. Doel hiervan is: 

• Het verbeteren van het energielabel met twee stappen of; 

• Het verbeteren van het energielabel tot het aan label C voldoet of; 

• Het uitvoeren van alle economisch haalbare verbeteringen met een terugverdientijd van 
10 jaar of minder, vastgesteld op basis van een EPA-maatwerkadvies.  

Overigens is de overheid verplicht, op basis van de Wet milieubeheer, om alle maatregelen tot 
een terugverdientijd van 6 jaar uit te voeren. De maatregelen met een terugverdientijd van 6 tot 
10 jaar zijn niet verplicht, maar het wordt wel aanbevolen deze tevens uit te voeren. Bij 
koopsituaties is het aan de overheid zelf om deze maatregelen uit te voeren. Bij huursituaties 
moet de eigenaar de maatregelen binnen 24 maanden uitvoeren. 

Ambitieniveau 

Bij het bepalen van het ambitieniveau is een afweging gemaakt tussen (het opwaarderen naar) 
Energielabel B of C. Energielabel B is ambitieus en biedt betere kansen om de voorraad 
kantoorpanden aanzienlijk te verduurzamen.  
Energielabel B sluit ook aan bij de ambities van het programma ’Meer met Minder‘ met de 
tijdshorizon voor 2020. Anderzijds kan het label B tot problemen leiden wat betreft de 
beschikbaarheid van geschikte panden, extra investeringen, een huurprijsopdrijvend effect en 
extra verhuisbewegingen bij verlenging van lopende huurcontracten. Deze financiële 
consequenties en het effect op de markt zijn nog niet scherp in beeld gebracht. Wanneer nu 
wordt gekozen voor label C, kan dit bij de herziening worden aangescherpt tot label B. De markt 
heeft dan de tijd om zich hierop voor te bereiden. De ambities van Meer met Minder gelden 
tenslotte voor 2020 en dat biedt voldoende ruimte.  
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De extra investeringen voor label B kunnen bijvoorbeeld voor de Rijksgebouwendienst een 
probleem vormen, omdat zij wel de investering moeten plegen, maar niet profiteren van de 
baten.  
Een discussie over de benodigde budgetten en financieringsstelsels binnen de overheid daaraan 
voorafgaand is noodzakelijk. Op grond van bovenstaande argumenten is ervoor gekozen om nu 
het ambitieniveau op het niveau van label C te leggen. Om deze criteria kracht bij te zetten (met 
name het punt dat bij koop overheden zelf zorgdragen voor upgrading), is flankerend beleid 
nodig en bijvoorbeeld opname in het huisvestingskader bij DGOBR. 

Verlenging van huurcontracten 

In principe gelden de criteria ook voor het verlengen van bestaande huurcontracten, tenzij blijkt 
dat de onderhandelpositie het niet toelaat om eisen te stellen en vervangende passende 
huurruimte niet beschikbaar is. Dit geldt ook voor meerdere verlengingen na elkaar, totdat een 
label C is bereikt. 

Aanvullende eisen ten aanzien van duurzaamheid en binnenmilieu 

Het Energielabel richt zich op energie. Aanvullend is gezocht naar criteria gericht op 
duurzaamheid en met name gericht op het thema binnenmilieu. Er bestaat nu geen koppeling 
tussen het Energielabel en de milieuprestatie instrumenten GreenCalc+ en GPR (Gemeentelijke 
Praktijk Richtlijn) Gebouw, die voor nieuwbouw en renovatie kunnen worden toegepast.  
TNO ontwikkelt een module voor het binnenmilieu. Met GPR Gebouw kan de kwaliteit van het 
binnenmilieu worden gemeten. Mogelijk kunnen op basis hiervan in de toekomst criteria voor het 
binnenmilieu worden ontwikkeld. 

Aanpassen of vervangen inbouwpakketten 

Bij huur of aankoop van een kantoorgebouw wordt vaak het inbouwpakket aangepast.  
Het betreft hier met name veranderingen in de indeling en het vernieuwen van de stoffering en 
soms de verlichting: 

• Criteria voor vloerbedekking staan in het document Kantoorstoffering; 

• Criteria voor het veranderen van de indeling en voor verlichting staan in het document 
Beheer en onderhoud van kantoorgebouwen en zijn ook dit document opgenomen. 

Voor het veranderen van de indeling is het van belang dat de nieuw te plaatsen binnenwanden 
eenvoudig verplaatst of verwijderd kunnen worden, om toekomstige aanpassingen mogelijk te 
maken. Daarom is hiervoor een criterium op het gebied van flexibiliteit in dit criteriadocument 
opgenomen. 

Bij het vervangen van de verlichting is het van belang dat er een hoge lichtopbrengst is ten 
opzichte van het energiegebruik. Aan de lichtopbrengst in lumen/W worden daarom minimale 
eisen gesteld. Utiliteitsgebouwen hebben een aandeel van 10% in het Nederlandse 
energieverbruik. Een vijfde daarvan is voor verlichting. Een energiebesparing van 20% op de 
verlichting is eenvoudig haalbaar met bestaande technieken. 

Bij huur kan zowel de huurder als de eigenaar zorg dragen voor deze aanpassingen. In het 
eerste geval dient de eigenaar toestemming te verlenen en heeft de huurder de verplichting de 
aanpassingen na afloop van de huurperiode weer ongedaan te maken, tenzij anders is 
overeengekomen. In het tweede geval verrekent de verhuurder de kosten voor de aanpassingen 
en het eventueel achteraf ongedaan maken daarvan in de huurprijs. Indien de verhuurder de 
aanpassingen verricht, is het criterium op het gebied van flexibiliteit van het inbouwpakket van 
toepassing.  
Als de huurder de aanpassingen zelf verricht, wordt sterk geadviseerd dit criterium eveneens te 
hanteren. Bij koop draagt de nieuwe eigenaar zorg voor deze aanpassingen. De aanpassingen 
maken geen deel uit van de koopovereenkomst. Geadviseerd wordt om bij benodigde 
aanpassingen het criterium voor het inbouwpakket te hanteren. 
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Duurzaam materiaalgebruik 

Vanwege zwaarwegende politieke en/of milieubelangen kunnen voor de toepassing van bepaalde 
materialen op termijn mogelijk nadere eisen worden opgesteld, aansluitend bij beleid van het 
Ministerie van VROM.  
 
Dit geldt ten aanzien van de toepassing van duurzaam hout, bouwmetalen (lood, koper en zink), 
beton- en/of puingranulaat en PVC. De eisen gelden alleen bij vervanging van materialen, 
bouwdelen en/of producten. 

Bouwmetalen 

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

Cradle-to-Cradle 

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

2.4.2  Sociale aspecten 

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

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

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

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

 

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

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

3.1  Voorbereidingsfase (aandachtspunten) 

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

Mogelijkheden om duurzaamheidseisen te stellen 

In de kantorensector is momenteel sprake van veel leegstand, zelfs worden er kantoorgebouwen 
aangeboden waarvan het eerste jaar vrij van huur is. Een koper of huurder kan dus eisen stellen. 
Dit is een kans voor de overheid om meer duurzame panden in bezit te krijgen of te huren en om 
de bestaande voorraad te (laten) verbeteren wat betreft duurzaamheid en kwaliteit. Bij huur zijn 
de mogelijkheden om duurzaamheidseisen te stellen afhankelijk van de huurperiode en van de 
vraag of een geheel gebouw wordt gehuurd of bijvoorbeeld slechts een verdieping van een 
bedrijfsverzamelgebouw.  

Onderhandelen 

De locatiekeuze en nabijheid van openbaar vervoer zijn vaak belangrijke redenen voor de keuze 
van een pand, en het aanbod van geschikte panden op de gewenste locatie kan beperkt zijn.  
De onderhandeltijd is soms kort als er meerdere gegadigden zijn. De onderhandelpositie van een 
huurder is beperkt, omdat de eigenaar degene is die beslist over eventuele verbeteringen en 
investeringen. Bestaande financieringsstelsels kunnen mogelijk een belemmering vormen.  
De praktijk laat echter zien dat onderhandelen vaak mogelijk is, waarbij afspraken gemaakt 
kunnen worden over de benodigde investeringen en de gerealiseerde extra kwaliteit, 
energiebesparing en koop- of huurprijs. De koper of huurder heeft in een dergelijke 
onderhandelingssituatie een sterke positie om duurzaamheidseisen te stellen. 

3.2  Specificatiefase (criteria) 

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

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

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

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

• Het contract met daarin contractbepalingen. 

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

Huur en aankoop niet aanbestedingsplichtig, toch criteria 

Bij huur en aankoop van kantoorgebouwen is geen sprake van een inkoopproces zoals bij de 
andere productgroepen. Huur en aankoop van gebouwen is ook niet aanbestedingsplichtig. Er is 
toch gekozen om criteria te ontwikkelen, omdat het gaat om belangrijke transacties, waar grote 
duurzaamheidswinst is te behalen en waar een belangrijke signaalfunctie vanuit gaat. Er kunnen 
geen criteria worden opgesteld voor het aanbestedingsproces, maar wel voor het te huren of 
kopen object. De criteria kunnen worden gebruikt in de onderhandelingen met de 
vastgoedbeheerder, eigenaar of verhuurder als men een specifiek pand op het oog heeft. Of ze 
kunnen worden meegenomen in een zoekvraag bij een makelaar als een pand gezocht wordt op 
een specifieke locatie. Ook kunnen ze worden gebruikt om verschillende beschikbare panden met 
elkaar te vergelijken of ze kunnen in een huurovereenkomst worden vastgelegd. Voor de 
Rijksgebouwendienst geldt bovendien dat de criteria kunnen worden gebruikt in het overleg met 
de klanten, de rijksoverheden. 

Overzicht van de criteria 

Minimumeisen  

Energielabel minimaal C. 

Indien het energielabel een D of lager is, dan zijn aanvullende maatregelen verplicht 
conform het EPA- maatwerkadvies. Hierbij gaat het om een verbetering met twee 
labelstappen of tot energielabel C.  

Bij Huur dient tevens als contractvoorwaarde te worden opgenomen dat de benodigde 
maatregelen binnen 24 maanden dienen te worden uitgevoerd (verbeteren met 2 
labelstappen, of tot label C, of uitvoeren van alle maatregelen met een terugverdientijd 
van 10 jaar, op basis van het EPA maatwerkadvies).  

Bij huur + inbouwpakket: flexibel inbouwpakket. 

Bij vervanging van lampen: energiezuinige lampen met minimaal rendement van 50 
lumen/Watt. 

Bij vervanging van de verlichtingsarmaturen: toepassen van daglichtschakeling en 
aanwezigheidsdetectie.  

 

3.2.1  Kwalificatie van leveranciers 

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

Minimumeisen  

Minimumeis 

nr. 1 

Energielabel 

Het aangeboden gebouw heeft een energielabel C of hoger (B of 
A/A+/A++).  

of 

Indien het aangeboden gebouw een energielabel D of lager heeft: bij de 
aanbieding wordt een EPA-maatwerkadvies van maximaal twee jaar oud 
overgelegd, plus een lijst van te treffen maatregelen die nodig zijn voor het 
verbeteren van het energielabel: 

• met twee labelstappen indien het gebouw een label E of lager heeft, 
of; 

• tot label C indien het gebouw een label D heeft. 

Bij Huur neemt de huidige eigenaar (aanbieder) bovendien 
contractvoorwaarde 1 over in zijn aanbieding. 

Toelichting voor 
inkoper 

Het overleggen van het energiecertificaat is bij huur of koop verplicht, op 
grond van het Besluit Energieprestatie van Gebouwen (BEG). 

In principe worden er geen gebouwen aangekocht of gehuurd met een label 
D of lager. Indien er overwegingen zijn om dit wel te doen, dan moet de 
inkoper het tweede alternatief gebruiken.  

De huidige eigenaar (aanbieder) heeft wanneer het gebouw een label D of 
lager heeft de verplichting om een EPA-maatwerkadvies in het kader van de 
EPBD op te laten stellen. De EPBD is de Energy Performance Building 
Directive, een Europese richtlijn voor de energiezuinigheid van gebouwen. 
Het EPA-maatwerkadvies beschrijft alle benodigde energiebesparende 
bouwkundige en installatietechnische maatregelen en vermeldt de verwachte 
terugverdientijden.  

Deze eis is niet van toepassing op de aanhuur van gedeelten van gebouwen 
of voor huurperiodes van minder dan 5 jaar. 

Verificatie: de inschrijver(s) aan wie u voornemens bent te gunnen kunt u 
vragen om een energiecertificaat dat is opgesteld op grond van het Besluit 
Energieprestatie van Gebouwen (BEG), in lijn met de EPBD.  

 

Minimumeis 

nr. 2 

Flexibel inbouwpakket 

(bij aanpassing of vervanging van het inbouwpakket) 

De inschrijver verricht de gevraagde aanpassingen aan het inbouwpakket op 
een dusdanige manier dat deze eenvoudig kunnen worden verwijderd of 
verplaatst. Hiertoe dient aan de volgende eisen te worden voldaan: 

• Nieuw te plaatsen binnenwanden dienen niet dragend uitgevoerd te 
worden. 

• Kabels en leidingen dienen niet in de vaste/dragende wanden te worden 
aangebracht. 

• De vloer- en plafondafwerkingen dienen bij verwijdering van 
binnenwanden eenvoudig aangeheeld te kunnen worden.  
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Hiervoor geldt daarom als eis: 

0 de vloerafwerking aan weerszijden van een niet dragende 
scheidingswand mag geen hoogteverschil hebben; 

0 de plafondafwerkingen aan weerszijden van een niet dragende 
scheidingswand dienen dezelfde plafondhoogte, rastermaten en 
eindafwerking te hebben. 

Toelichting voor 
inkoper 

- 

 

Minimumeis 

nr. 3 

Verlichting: energiezuinige lampen  

(bij vervanging van de lampen) 

De inschrijver past bij vervanging van de lampen energiezuinige lampen toe 
met een minimale lichtopbrengst van tenminste 50 lumen/Watt. Dit zijn 
bijvoorbeeld HF-TL-lampen, spaarlampen en LED-verlichting. 

Toelichting voor 
inkoper 

Er komen steeds betere lampen op de markt. Het minimaal vereiste 
rendement kan dan ook op termijn worden aangescherpt. Dit kan worden 
vastgelegd in een contractbepaling via een bonusregeling. 

NB: Voor gloeilampen geldt overigens dat het milieutechnisch gunstiger is 
om voor het einde van de levensduur over te gaan tot vervanging dan om te 
wachten tot de gloeilampen kapot gaan. 

 

 Minimumeis 

nr. 4 

Verlichting: energiezuinige regelingen  

(bij vervanging van de armaturen) 

De inschrijver past bij vervanging van de armaturen de volgende op 
energiebesparing gerichte regelingen toe: 

• Daglichtschakeling in de volledige daglichtsector, bepaald volgens 
NEN 2916. 

• Aanwezigheidsdetectie in alle verblijfsruimten en in sanitaire ruimten. 

Onder daglichtschakeling wordt verstaan: een schakeling die, zodra het 
lichtniveau (buiten) een bepaalde grenswaarde overschrijdt, het kunstlicht in 
daglichtzones centraal of per gevel, geheel of gedeeltelijk uitschakelt of in 
stappen of traploos dimt. 

Onder aanwezigheidsdetectie wordt verstaan: een schakeling die 
automatisch aanschakelt wanneer iemand een ruimte binnenkomt en ook 
automatisch uitschakelt als de ruimte gedurende een bepaalde tijdsperiode 
niet gebruikt wordt. 

Toelichting voor 
inkoper 

De aanbestedende dienst stelt vast of de maatregel haalbaar is voor de 
specifieke situatie. 

3.2.3  Gunningscriteria 

Voor deze productgroep zijn geen gunningscriteria geformuleerd. 
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3.2.4  Contract 

Contractbepalingen 

Contractbepaling 

nr. 1 

 Energielabel plus verbeterpakket 

(bij huur) 

Indien het gebouw een energielabel D, E, F of G heeft dan verplicht de 
eigenaar zich ertoe om binnen 24 maanden na aanvang van het huurcontract 
alle maatregelen uit te voeren die nodig zijn om het energielabel met twee 
stappen te verbeteren of om het gebouw aan label C te laten voldoen, 
vastgesteld op basis van het EPA-maatwerkadvies. 

OF 

De bouwkundige en installatietechnische maatregelen uit te voeren met een 
terugverdientijd van 10 jaar of minder, vastgesteld op basis van het EPA-
maatwerkadvies.r  

 

Contractbepaling 

nr.  2 

Sociale aspecten 
• Voor de bevordering van internationale arbeidsnormen en 

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

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

Toelichting 

voor inkoper 

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

• www.infomil.nl; 

• Toolkit Bestaande Bouw & Toolkit Duurzame Kantoren, uitgave Æneas, zie 
www.toolkitonline.nl; 

• BRL 9500 - Nationale beoordelingsrichtlijn ‘Energieprestatieadvisering’, KBI, 2006; 

• Programma Adaptatiestrategie Ruimte en Klimaat  (ARK), zie www.programmaark.nl; 

• Publicatie 75.1 – Handleiding EPA-U ‘Energieprestatiecertificaat’, ISSO, 2007; 

• Brochure ‘Duurzaam Vastgoed en de Praktijk’, Agentschap NL, herdruk 2008; 

• Quick scan LED-verlichting in huishoudens & utiliteitsbouw, LED-expert in opdracht van 
Agentschap NL, 2008; 

• www.meer-met-minder.nl. 

 

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

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 1.0, datum 9 april 2009 zijn: 

• Dit document is naar aanleiding van de bespreking van Duurzaam Inkopen in de Tweede 
Kamer opnieuw bezien. Dit heeft niet geleid tot inhoudelijke wijzigingen. Paragraaf 1.2 is 
tekstueel aangepast; paragraaf 4.2 is bijgewerkt. 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 1.1, datum 28 juli 2009 zijn: 

• Dit document is per 21 januari 2010 gewijzigd. De lay-out van het document is 
aangepast en de volgende teksten zijn geactualiseerd: Cradle-to-cradle en sociale 
aspecten. 

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

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

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 1.3, datum 15 februari 2010 zijn: 

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

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

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

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

• De algemene teksten zijn geactualiseerd. Er zijn verwijzingen naar de website van 
PIANOo toegevoegd. 
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