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1. Scope/afbakening  
 
De productgroep Externe vergader- en verblijffaciliteiten omvat externe faciliteiten om (1) te vergaderen, 
trainingen te volgen en/of op andere wijze kennis te vergaren of over te dragen, en/of (2) te verblijven, met daarbij 
– waar nodig – de inkoop van additionele faciliteiten zoals dranken en maaltijden, kantoorartikelen en 
audiovisuele apparatuur. 

Met externe vergader- en verblijffaciliteiten worden faciliteiten bedoeld als vergaderaccommodaties en hotels. Met 
de termen ‘faciliteit’ en ‘accommodatie’ wordt hetzelfde bedoeld en beide termen worden gebruikt in dit document. 

De inkoop wordt gedaan door de overheid zelf (via opdrachten of ad hoc) of verloopt via een boekingsbureau 
waarmee hierover afspraken zijn gemaakt. De criteria voor de inkoop van Externe vergader- en verblijffaciliteiten 
zijn van toepassing op centraal aan te besteden opdrachten die voor langere tijd worden verstrekt aan faciliteiten 
of aan boekingsbureaus. Ook zijn de criteria van toepassing voor het inkopen van externe vergader- en/of 
verblijffaciliteiten op ad hoc basis. Er zijn twee verschillende sets van criteria geformuleerd voor deze twee 
verschillende manieren van inkopen: 

• de aanbestedende dienst wil direct een opdracht verstrekken aan (een) externe vergader- en 
verblijffaciliteit(en) of een raamovereenkomst sluiten met ketens die over meerdere hotel- en/of 
vergaderaccommodaties beschikken. 

• de aanbestedende dienst wil een opdracht verstrekken aan een boekingsbureau voor externe vergader- 
en verblijffaciliteiten. 

 
Het betreft hier vergader- en verblijffaciliteiten in Nederland. Het is gebruikelijk in de markt dat, op basis van een 
vergaderarrangement, alle voor de vergadering benodigde faciliteiten door één en dezelfde leverancier worden 
geleverd. Op deze wijze zijn de criteria ook opgesteld. Als bij een bepaalde gelegenheid de faciliteiten separaat 
worden ingekocht, dan kan de inkoper terugvallen op specifiek voor andere productgroepen ontwikkelde criteria. 
In dit verband kunnen vooral de criteriadocumenten voor de productgroepen Audiovisuele apparatuur of 
Kantoorartikelen relevant zijn. 

De volgende producten (met bijbehorende CPV-code) maken deel uit van de productgroep Externe vergader- en 
verblijffaciliteiten. Deze lijst met producten is niet uitputtend. 

Producten 
 

CPV-code 

Hoteldienst 55100000-1 
Accommodatie- en kantoordiensten 98340000-8 
Accommodatiediensten 98341000-5 
 

Buiten de scope van deze productgroep vallen: 

• de inkoop van (de organisatie van) evenementen, beurzen en congressen (over het algemeen 
bijeenkomsten voor meer dan 50 personen): bij de inkoop van Externe vergader- en verblijffaciliteiten 
staat de locatie centraal, terwijl bij evenementen vaak ook een belangrijke rol is weggelegd voor 
marketing, organisatie en communicatie. Hiervoor zijn andere aanbieders en dit vereist een ander 
inkoopproces met andere eisen en criteria. 

• de inhuur van externe kantoorruimte om gebrek aan kantoorcapaciteit op te vangen 
(bedrijfsverzamelgebouw): dit betreft ingehuurde kantoorruimtes, volledig uitgerust met facilitair beheer 
zoals secretariaat, catering, beveiliging et cetera. In deze bedrijfsverzamelgebouwen bevinden zich vaak 
ook vergaderfaciliteiten waarvan gebruik kan worden gemaakt. Bedrijfsverzamelgebouwen vallen buiten 
deze productgroep omdat het hier gaat om ‘outsourcen’ van werk in een bredere context dan alleen 
externe vergaderfaciliteiten. 

 
Dit document beschrijft de milieucriteria. Informatie over de andere onderdelen van maatschappelijk verantwoord 
inkopen, zoals sociale voorwaarden en social return, kunt u terugvinden op de website van PIANOo, bij de 
specifieke productgroep pagina: https://www.pianoo.nl/document/10558/productgroep-externe-vergader-
verblijffaciliteiten.  

  

https://www.pianoo.nl/document/10558/productgroep-externe-vergader-verblijffaciliteiten
https://www.pianoo.nl/document/10558/productgroep-externe-vergader-verblijffaciliteiten


3 
Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Externe vergader- en verblijffaciliteiten 
Versie maart 2017 

2. Belangrijkste milieueffecten  
 

In onderstaande tabel staan de duurzaamheidsthema’s en de daarbij behorende benadering voor de 
productgroep Externe vergader- en verblijffaciliteiten. In de kolom “benadering” is weergegeven hoe de 
“duurzaamheid” per thema kan worden beïnvloed via (de criteria van) duurzaam inkopen. In deze kolom is tevens 
een verwijzing opgenomen naar eisen, gunningscriteria of aandachtspunten en suggesties waarmee aan de 
benadering invulling kan worden gegeven. De productgroep kan ook impact hebben op andere milieuthema’s 
maar die zijn (op dit moment) minder van belang, niet proportioneel of er zijn (vooralsnog) geen geschikte 
standaardcriteria voor.  

Thema’s  
 

Benadering Nr. eis/ 
criterium 

 

Energie en klimaat 
Energieverbruik transport 
van en naar de 
accommodatie en daarmee 
gepaard gaande CO2 
uitstoot 

 

 
• Toezien op goede bereikbaarheid 

accommodatie met openbaar vervoer 

 

ME1, ME2 

 
• Overwegen andere vergaderopties 

 

AS1, AS2 

 
• Verminderen vervoersbewegingen 

 

AS3 

 

 

Natuur, biodiversiteit en 
ruimte 
Milieubelasting tijdens 
productie van voedsel en 
dranken 

 

 
• Stimuleren van gebruik biologische 

producten en producten met 
duurzaamheidskenmerken 

 

GC1, GC2 

3. Aandachtspunten en suggesties 
 
Door al vanaf de voorbereidingsfase na te denken over de kansen en mogelijkheden voor een zo duurzaam 
mogelijke inkoop, kunt u komen tot meer ambitieuze of andersoortige specificaties dan de standaard 
minimumeisen en gunningcriteria opgenomen in dit document. In onderstaande tabel staan aandachtspunten en 
suggesties om duurzaamheid te bevorderen voor inkopen binnen deze productgroep. 

Nr. Aandachtspunten en suggesties (AS) 
 

AS1 Andere vergaderopties overwegen 
Overweeg bij het organiseren van een vergadering of er andere opties zijn waardoor partijen met 
elkaar kunnen vergaderen zonder dat hiervoor een externe accommodatie wordt ingekocht. Hierbij 
kan gedacht worden aan een videoconferentie of telefonische vergadering. 

AS2 Vervoersbewegingen en overnachtingen verminderen 
Let bij het kiezen van een locatie op de mogelijkheden om het aantal vervoersbewegingen of 
overnachtingen te verminderen. 

AS3 Aanvullende eisen aan de locatie stellen 
Stel naast de opgenomen minimumeis over bereikbaarheid met openbaar vervoer of groepsvervoer 
aanvullende eisen aan de locatie. Voor mogelijke eisen kunt u kijken op de website van Greenkey: 
http://www.greenkey.nl/criteria. 

http://www.greenkey.nl/criteria
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4. Selectiecriteria 
 
Niet bepaald voor deze productgroep. 

5. Minimumeisen 
 
Nr. Minimumeisen (ME) 

 
ME1 (Indien de aanbestedende dienst direct een opdracht wil verstrekken aan externe vergader- en 

verblijffaciliteiten) 
Goede bereikbaarheid accommodatie 
De accommodatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer of met door de inschrijver of derden 
georganiseerd groepsvervoer vanaf een openbaar vervoerhalte. 
 
Verificatie 
De inschrijver kan gevraagd worden om aan te tonen dat de accommodatie ‘goed bereikbaar is met 
openbaar vervoer’. Om ‘goed bereikbaar met het openbaar vervoer’ te zijn moet een accommodatie 
zich op maximaal twee kilometer loopafstand van een openbaar vervoerhalte bevinden. Onder 
‘groepsvervoer’ verstaat de aanbestedende dienst het vervoer voor meerdere personen tegelijk van 
de openbaar vervoerhalte naar de accommodatie. 

ME2 (Indien de aanbestedende dienst een opdracht wil verstrekken aan een boekingsbureau voor 
externe vergader- en verblijffaciliteiten) 
Goede bereikbaarheid accommodatie 
De inschrijver biedt in het kader van de aanbesteding uitsluitend accommodaties aan die goed 
bereikbaar zijn met het openbaar vervoer of met door de faciliteit of derden georganiseerd 
groepsvervoer. 
 
Verificatie 
De inschrijver kan gevraagd worden om aan te tonen dat de accommodatie ‘goed bereikbaar is met 
openbaar vervoer’. Om ‘goed bereikbaar met het openbaar vervoer’ te zijn moet een accommodatie 
zich op maximaal twee kilometer loopafstand van een openbaar vervoerhalte bevinden. Onder 
‘groepsvervoer’ verstaat de aanbestedende dienst het vervoer voor meerdere personen tegelijk van 
de openbaar vervoerhalte naar de accommodatie. 

6. Gunningscriteria 
 

Nr. Gunningscriteria (GC) 
 

GC1 (Indien de aanbestedende dienst direct een opdracht wil verstrekken aan externe vergader- en 
verblijffaciliteiten) 
Biologische producten en producten met duurzaamheidskenmerken 
Indien een deel van de ingrediënten in de voor de medewerkers en gasten van de opdrachtgever te 
serveren drank- en voedselproducten aantoonbaar bestaat uit biologische producten en/of 
producten met één of meer andere duurzaamheidkenmerken, wordt dit onderdeel van de 
inschrijving hoger gewaardeerd. 
 
Het percentage biologische ingrediënten of met duurzaamheidskenmerk wordt als volgt berekend: 
 
Inkoopvolume biologische ingrediënten of met duurzaamheidskenmerk / totale inkoopvolume van 
drank en voedselproducten * 100%. Het inkoopvolume (in euro’s) is gelijk aan de hoeveelheid door 
de accommodatie ten behoeve van de opdracht ingekochte ingrediënten vermenigvuldigd met de 
inkoopprijs daarvan. 
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Toelichting 
Als de inkopende organisatie een bepaald percentage duurzame voeding aangeboden wil krijgen, 
kan het gunningscriterium eventueel worden aangepast door de inkoper. In dat geval kan alleen een 
hogere waardering verdiend worden als de inschrijver het gevraagde percentage kan aanbieden. 
 
Verificatie 
De inschrijver kan worden gevraagd om documentatie te overleggen waarmee hij aantoont dat 
voldaan wordt aan bovenstaand criterium.  
Biologische producten zijn geproduceerd met het gebruik van productiemethoden die in 
overeenstemming zijn met de in EU-verordening nr. 354/2014 vastgestelde voorschriften, in alle 
stadia van de productie, bereiding en distributie. 
 
De andere duurzaamheidkenmerken waaraan deze producten kunnen voldoen zijn: 
 
1. Het product wordt geproduceerd volgens een productieprotocol of productieplan, waarin 

bovenwettelijke normen zijn opgenomen voor beperking van het gebruik van chemische-
synthetische gewasbeschermingsmiddelen. 

2. Dieren hebben vrije uitloop en/of kunnen scharrelen. 
3. Vissen zijn op duurzame wijze gevangen of gekweekt. 
4. Producten zijn geteeld in kassen met minimaal energieverbruik, hierbij wordt gebruik gemaakt 

van herkenbare en definieerbare methoden voor besparing van energie en/of opwekking van 
duurzame energie. 

5. Ingrediënten van producten hebben een zo kort mogelijke transportroute afgelegd voorafgaand 
aan de totstandkoming van het product. 

6. Samengestelde producten met één of meerdere ingrediënten van biologische landbouw of in 
omschakeling naar biologische landbouw. 

 
Producten met de EKO-, Demeter-, BIONaturland-, Soil Association-keurmerken, Graskeurmerk, 
Vrije-uitloop/ CPE keurmerk, Erkend streekproduct, Milieukeur, Marine Stewardship council (MSC), 
groene of gele kleur op WNF-viswijzer voldoen in elk geval aan het betreffende deel van het 
criterium. 

GC2 (Indien de aanbestedende dienst een opdracht wil verstrekken aan een boekingsbureau voor 
externe vergader- en verblijffaciliteiten). 
Biologische producten en producten met duurzaamheidskenmerken 
Indien de inschrijver voor deze opdracht uitsluitend accommodaties aanbiedt die voor medewerkers 
en gasten van opdrachtgever drank- en voedselproducten serveren, waarvan de ingrediënten voor 
een deel aantoonbaar bestaat uit biologische producten en/of producten met een of meer andere 
duurzaamheidskenmerken, wordt dit onderdeel van de inschrijving hoger gewaardeerd. 
Het percentage biologische ingrediënten of met duurzaamheidskenmerk wordt als volgt berekend: 
inkoopvolume biologische ingrediënten of met duurzaamheidskenmerk / totale inkoopvolume van 
drank en voedselproducten * 100%. Het inkoopvolume (in euro’s) is gelijk aan de hoeveelheid door 
de accommodatie ten behoeve van de opdracht ingekochte ingrediënten vermenigvuldigd met de 
inkoopprijs daarvan. 
 
Het gaat om het minimale percentage dat kan worden aangeboden. Een voorbeeld: van de drie voor 
de opdracht geselecteerde accommodaties kan de eerste 5% aanbieden, de tweede 10% en de 
derde 25%. Dan geldt hier het laagste percentage: 5%. 
 
Toelichting 
Als de inkopende organisatie een bepaald percentage duurzame voeding aangeboden wil krijgen, 
kan het gunningscriterium eventueel worden aangepast door de inkoper. In dat geval kan alleen een 
hogere waardering verdiend worden als de inschrijver het gevraagde percentage kan aanbieden. 
 
Verificatie 
De inschrijver kan worden gevraagd om documentatie te overleggen waaruit blijkt dat voldaan wordt 
aan bovenstaand criterium.  
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Biologische producten zijn geproduceerd met het gebruik van productiemethoden die in 
overeenstemming zijn met de in EU-verordening nr. 354/2014 vastgestelde voorschriften, in alle 
stadia van de productie, bereiding en distributie. 
 
De andere duurzaamheidkenmerken waaraan deze producten kunnen voldoen zijn: 
 
1. Het product wordt geproduceerd volgens een productieprotocol of productieplan, waarin 

bovenwettelijke normen zijn opgenomen voor beperking van het gebruik van chemische-
synthetische gewasbeschermingsmiddelen. 

2. Dieren hebben vrije uitloop en/of kunnen scharrelen. 
3. Vissen zijn op duurzame wijze gevangen of gekweekt. 
4. Producten zijn geteeld in kassen met minimaal energieverbruik, hierbij wordt gebruik gemaakt 

van herkenbare en definieerbare methoden voor besparing van energie en/of opwekking van 
duurzame energie. 

5. Ingrediënten van producten hebben een zo kort mogelijke transportroute afgelegd voorafgaand 
aan de totstandkoming van het product. 

6. Samengestelde producten met een of meerdere ingrediënten van biologische landbouw of in 
omschakeling naar biologische landbouw. 

 
Producten met de EKO-, Demeter-, BIONaturland-, Soil Association-keurmerken, Graskeurmerk, 
Vrije-uitloop/ CPE keurmerk, Erkend streekproduct, Milieukeur, Marine Stewardship council (MSC), 
groene of gele kleur op WNF-viswijzer voldoen in elk geval aan het betreffende deel van het 
criterium. 

7. Contractbepalingen 
 

Niet bepaald voor deze productgroep.  
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