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1. Scope/afbakening  

 

De productgroep Buitenlandse dienstreizen omvat de bemiddeling van reisbureaus en de door hen aangeboden 

diensten. Het gaat hierbij om de volgende diensten: 

 de reis per vliegtuig, trein of huurauto 

 het vervoer in land van bestemming 

 de overnachting in een hotel 

Producten 
 

CPV-code 

Reisbureaudiensten en dergelijke 63510000-7  

Ondersteunende en aanvullende vervoersdiensten; 
reisbureaudiensten 

63000000-9  

Reisdiensten 63515000-2  

Organiseren van zakenreizen 79997000-9  

 
Deze lijst met producten is niet uitputtend. 

2. Belangrijkste milieueffecten  
 
In de navolgende tabellen staan de duurzaamheidsthema’s en de daarbij behorende benadering voor de 

productgroep. 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 
Energiegebruik en 
daarmee gepaard gaande 
CO2-uitstoot bij 
dienstreizen 

 

 

 Kiezen voor energiezuinig reizen 
 

 
ME1, AS1, GC1, AS4 

 

 Compenseren impact op het 
klimaat van dienstreizen 
 

 
ME2, AS2 
AS5, CB1 

 

Materialen en 
grondstoffen 
Gebruik van fossiele 
brandstoffen, 
grondstoffenverbruik en 
afvalproductie bij 
dienstreizen 

  

 Kiezen voor energiezuinig reizen 

 
AS2  
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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 de navolgende tabel staan aandachtspunten en 

suggesties om duurzaamheid te bevorderen voor inkopen binnen deze productgroep. 

Nr. Aandachtspunten en suggesties (AS) 
 

AS1 Om alternatieven vragen 

Vraag het reisbureau om bij reizen vanaf 6 uur (per trein) de verschillende alternatieven weer te 
geven, zodat medewerkers ook bij langere reizen telkens de mogelijkheid krijgen om een reis per 
trein te overwegen. 

AS2 Instrumenten ter vergelijking milieubelasting gebruiken 

Overweeg instrumenten toe te passen die kunnen worden opgenomen in het vervoerbeleid van de 
overheidsorganisatie, waarmee een indicatie wordt gegeven van zowel kosten (incl. verloren 
arbeidstijd) als de CO2-uitstoot. 

AS3 Duurzame accommodatie overwegen 

Overweeg ook bij de keuze van accommodatie of het mogelijk is om duurzaamheidscriteria een rol 
te laten spelen. Er zijn verschillende keurmerken voor duurzame accomodaties, zoals Green Key of 
Green Globe. 

AS4 Alternatieve brandstoffen gebruiken 

De CO2 uitstoot van motoren in voer-, vlieg- en vaartuigen kan verminderd worden door de inzet van 
alternatieve brandstoffen, zoals aardgas, biokerosine of biobrandstoffen. Vooralsnog worden vanuit 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen geen criteria ontwikkeld voor duurzame brandstoffen. 

AS5 Geïntegreerde compensatie toepassen 

Ga na of het mogelijk is om CO2-compensatie en de kosten hiervan direct op te nemen in de 
reisbudgetten. Dit kan bijvoorbeeld door op het moment van boeken van een dienstreis bij een 
Travel Management Company (TMC) direct de berekening van de hoeveelheid CO2 te bepalen en 
toe te voegen aan de factuur van de TMC. Het Rijk hanteert deze methode al en heeft via een 
Europese aanbesteding hiervoor een overeenkomst met een compenserende instantie afgesloten. 

4. Selectiecriteria 
 
Niet bepaald voor deze productgroep. 

5. Minimumeisen 
 
Nr. Minimumeisen (ME) 

 

ME1 Reizen met vliegtuig of trein 

Bij een aanvraag voor een buitenlandse dienstreis biedt de inschrijver alleen de reismogelijkheid per 
trein aan, wanneer: 

 de enkele reistijd per trein van treinstation standplaats tot treinstation bestemmingsadres 6 uur 
of minder bedraagt volgens de dienstregeling van de snelste verbinding,  
OF 

 de afstand van standplaats tot bestemmingsadres 500 km of minder bedraagt, 
 
In de volgende uitzonderingssituaties biedt de inschrijver ook reismogelijkheden met andere 
vervoersmodaliteiten aan:  

 <Toevoegen uitzonderingssituaties zoals verwoord in het vervoerbeleid van de aanbestedende 
dienst>.  

 
Toelichting 
In specifieke situaties kunnen er redenen zijn om toch niet met de trein te reizen. De aanbestedende 
dienst dient hiervoor richtlijnen vast te leggen in een vervoerbeleid. Deze richtlijnen voor 
uitzonderingssituaties dienen dan verwerkt te worden in de eis.  

Verificatie 
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De inschrijver kan worden gevraagd om een verklaring af te geven voor de betreffende dienstreizen. 

ME2 
 
 
 
 
 
 

(Indien de aanbestedende dienst zelf een CO2-compensatie-contract heeft afgesloten voor deze 
activiteit/dienst, vervalt deze minimumeis en wordt contractbepaling 1 van kracht.) 
 
CO2-compensatie 

De door dienstreizen van (medewerkers van) de opdrachtgever (per vliegtuig, trein, auto en overig 
openbaar vervoer) vrijgekomen CO2 wordt voor 100% gecompenseerd.  
 

Alleen CO2-credits worden geaccepteerd waarvoor de CO2-reductie is gerealiseerd conform de 
richtlijnen van de CDM methodologie.   
 
Onder CO2-compensatie wordt verstaan: het compenseren van vrijgekomen broeikasgassen 
(vertaald naar CO2 -equivalenten) door het vastleggen van CO2 in bomen of het voorkomen van 
CO2-uitstoot door het investeren in duurzame energie en/of energiebesparing. 
 
Toelichting 
Het Clean Development Mechanism (CDM) stelt eisen aan het vastleggen van de uitgangssituatie 
en aan de monitoring van een CDM mitigatie project met als doel de hoeveelheid Certified Emission 
Reductions (CER’s) veroorzaakt door het project te bepalen. Deze methodologie is ook van 
toepassing op Verified Emission Reductions (VER’s) en Emission Reduction Units (ERU’s). 
Bijvoorbeeld het Gold Standard certificaat voldoet aan genoemde eisen. 
 
Voor CO2-emissiefactoren voor buitenlandse dienstreizen gelden de waarden (well to wheel) zoals 
opgenomen op CO2emissiefactoren.nl. De berekeningsmethodiek voor de vliegafstand wordt 
bepaald m.b.v. de IATA-code tabel. Voor het Rijk staat de berekeningsmethode van de te 
compenseren hoeveelheid CO2 vast gedurende de looptijd van de overeenkomst.  
 
Verificatie 
De inschrijver kan worden gevraagd om documentatie te overleggen waaruit blijkt dat aan 
bovenstaande criteria wordt voldaan. 

 

6. Gunningscriteria 
 

Nr. Gunningscriteria (GC) 
 

GC1 (Alleen voor de huur van auto’s binnen de EU) 
 
Energielabel huurauto 

Indien per voertuigklasse altijd een huurauto wordt aangeboden met energielabel A of B, wordt aan 
inschrijver <X> punten toegekend.  
 
Toelichting 
De wijze van toekenning van het energielabel voor personenauto’s verschikt per lidstaat. Indien 
gegevens ontbreken, kan worden teruggevallen op het Nederlandse “Brandstofverbruikboekje” dat 
jaarlijks door de RDW wordt uitgegeven. Hierin is voor vrijwel alle personenauto’s het energielabel 
vermeld. 
 
Er is nog geen gunningscriterium voor huurauto’s buiten de EU. Daarom wordt op dit moment alleen 
aangeraden om ook buiten de EU te bezien wat de mogelijkheden zijn om te kiezen voor huurauto’s 
met een betere energieprestatie dan andere auto’s. 
 
Verificatie 
De inschrijver kan worden gevraagd gegevens te verstrekken van het aangeboden voertuig met 
daarin een specificatie van het energielabel en een verklaring dat hij deze alleen huurauto’s 
aanbiedt binnen de EU met label A of B.  

 

  

https://cdm.unfccc.int/methodologies/documentation/1511/Meth_Booklet_2015_Named.pdf
http://co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/#totale_lijst
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7. Contractbepalingen 
 

Nr. Contractbepalingen (CB) 
 

CB1 (Deze contractbepaling geldt alleen wanneer de aanbestedende dienst zelf een CO2 compensatie 
contract heeft afgesloten voor deze activiteit/dienst)  
 
CO2-compensatie 

De opdrachtnemer brengt jaarlijks, uiterlijk <ddmmjjjj>, aan opdrachtgever schriftelijk rapport uit van 
de in het voorgaande kalenderjaar door (medewerkers van) de opdrachtgever gemaakte 
dienstreizen. Dit rapport bevat de benodigde gegevens op basis van een contract met de CO2-
compensatie aanbieder of een verwijzing naar het contract met de CO2-compensatie aanbieder dat 
bijgesloten wordt. De opdrachtnemer (TMC) dient te verklaren dat zij de Opdrachtgever (en, indien 
van toepassing, de compenserende instantie) correct en tijdig zal informeren.  
 
Toelichting 
De opdrachtnemer (TMC) verstrekt jaarlijks een overzicht van de reizen (bij voorkeur zo specifiek 
mogelijk). Het is aan de opdrachtgever te bepalen of zijzelf het totaal aan (vlieg)kilometers (achteraf) 
compenseert of dit overlaat aan de inschrijver. Indien ervoor is gekozen om de opdrachtnemer zelf 
de compensatie te laten regelen, dan dient hierop gecontroleerd te worden. In dit laatste geval dient 
op voorhand ook een garantiestelling te worden opgesteld.  

 


