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noot aanwezig

CPV code Omschrijving Noten

75200000-8 Diensten ten behoeve van de gemeenschap (7)

75231200-6 Diensten voor verzekerde bewaring of reclassering van misdadigers

75231240-8 Proeftijddiensten

79611000-0 Diensten voor sollicitatiebegeleiding

79622000-0 Diensten voor de terbeschikkingstelling van huishoudelijke hulp (5)

79624000-4 Diensten voor de terbeschikkingstelling van verpleegkundig personeel (5)

79625000-1 Diensten voor de terbeschikkingstelling van medisch personeel (5)

85000000-9 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk. (5)

85100000-0 Gezondheidsdiensten. (5)

85110000-3 Ziekenhuis-en aanverwante diensten. (5)

85111000-0 Ziekenhuisdiensten. (5)

85111100-1 Chirurgische ziekenhuisdiensten. (5)

85111200-2 Medische ziekenhuisdiensten. (5)

85111300-3 Gynaecologische ziekenhuisdiensten. (5)

85111310-6 Diensten voor in-vitrofertilisatie. (5)

85111320-9 Verloskundige ziekenhuisdiensten. (5)

85111400-4 Ziekenhuisdiensten voor revalidatie. (5)

85111500-5 Psychiatrische ziekenhuisdiensten. (5)

85111600-6 Orthopedische diensten. (5)

85111700-7 Diensten voor zuurstoftherapie. (5)

85111800-8 Pathologiediensten. (5)

85111810-1 Bloedanalysediensten. (5)

85111820-4 Bacteriologische analysediensten. (5)

85111900-9 Dialysediensten in ziekenhuis. (5)

85112000-7 Ondersteuningsdiensten voor ziekenhuis. (5)

85112100-8 Dienstverlening ten aanzien van ziekenhuisbeddengoed. (5)

85112200-9 Extramurale zorgdiensten. (5)

85120000-6 Medische praktijk en aanverwante diensten. (5)

85121000-3 Medische praktijken. (5)

85121100-4 Diensten door huisartsen. (5)

85121200-5 Diensten door medische specialisten. (5)

85121210-8 Diensten in gynaecologie en obstetrie. (5)

85121220-1 Diensten van nefrologie- of zenuwspecialist. (5)

zoektool CPV codes en diensten

BIJLAGE XIV bij Richtlijn 2014/24/EU en BIJLAGE XVII bij Richtlijn 2014/25/EU

Diensten bedoeld in artikel 74, resp. artikel 91 (sociale en andere specifieke diensten)

In dit document staan alle CPV codes die onder het nieuwe regime voor sociale en andere specifieke diensten vallen, 

gerubriceerd volgens de hoofdindeling van de bijlagen uit de richtlijnen, i.c. 15 hoofdcategorieën

Binnen het overzicht is aangegeven welke van deze diensten een aanbestedende dienst kan voorbehouden (noten 5 

en 6) of waarop een andere bijzondere situatie van toepassing is (noten 1, 2, 3 en 4)

PIANOo heeft een tool ontwikkeld waarin u op een of meerdere CPV codes, type opdrachten en bijzonder 

situaties kunt selecteren

1. Gezondheidszorg, maatschappelijke en aanverwante dienstverlening
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85121230-4 Diensten van hart- of longspecialist. (5)

85121231-1 Diensten van cardioloog. (5)

85121232-8 Diensten van longspecialist. (5)

85121240-7 Diensten van KNO-arts of audioloog. (5)

85121250-0 Diensten van gastro-enteroloog en geriater. (5)

85121251-7 Diensten van gastro-enteroloog. (5)

85121252-4 Diensten van geriater. (5)

85121270-6 Diensten van psychiater of psycholoog. (5)

85121271-3 Diensten van tehuis voor patiënten met psychische stoornissen. (5)

85121280-9 Diensten van oog- of huidarts of orthopeed. (5)

85121281-6 Diensten van oogarts. (5)

85121282-3 Diensten van huidarts. (5)

85121283-0 Diensten van orthopeed. (5)

85121290-2 Diensten van kinderarts of uroloog. (5)

85121291-9 Diensten van kinderarts. (5)

85121292-6 Diensten van uroloog. (5)

85121300-6 Diensten door chirurgische specialisten. (5)

85130000-9 Tandartspraktijk en aanverwante diensten. (5)

85131000-6 Tandartspraktijken. (5)

85131100-7 Orthodontische diensten. (5)

85131110-0 Orthodontisch-chirurgische diensten. (5)

85140000-2 Diverse gezondheidszorgdiensten. (5)

85141000-9 Diensten verleend door medisch personeel. (5)

85141100-0 Diensten verleend door verloskundigen. (5)

85141200-1 Diensten verleend door verpleegkundigen. (5)

85141210-4 Diensten voor medische behandeling thuis. (5)

85141211-1 Diensten voor dialysebehandeling thuis. (5)

85141220-7 Adviesdiensten verleend door verpleegkundigen. (5)

85142000-6 Paramedische diensten. (5)

85142100-7 Fysiotherapiediensten. (5)

85142200-8 Diensten van homeopaat. (5)

85142300-9 Hygiënediensten. (5)

85142400-0 Thuisbezorging van producten voor incontinentiepatiënten. (5)

85143000-3 Ambulancediensten. (4,5)

85144000-0 Diensten voor intramurale gezondheidszorginstelling. (5)

85144100-1 Diensten voor verzorgingstehuis. (5)

85145000-7 Diensten verleend door medische laboratoria. (5)

85146000-4 Diensten verleend door bloedbanken. (5)

85146100-5 Diensten verleend door spermabanken. (5)

85146200-6 Diensten verleend door transplantatieorgaanbanken. (5)

85147000-1 Diensten voor bedrijfsgeneeskunde. (5)

85148000-8 Medische analysediensten. (5)

85149000-5 Apotheekdiensten. (5)

85150000-5 Diensten voor medische beeldvorming. (5)

85160000-8 Diensten van opticiën. (5)

85170000-1 Diensten van acupuncturist en chiropractor. (5)

85171000-8 Diensten van acupuncturist. (5)

85172000-5 Diensten van chiropractor. (5)

85200000-1 Veterinaire diensten. (5)

85210000-3 Verzorging van huisdieren. (5)

85300000-2 Maatschappelijke en aanverwante diensten. (5)

85310000-5 Maatschappelijke diensten. (5)

85311000-2 Maatschappelijke dienstverlening waarbij onderdak wordt verschaft. (5)

85311100-3 Welzijnszorg voor bejaarden. (5)

85311200-4 Welzijnszorg voor gehandicapten. (5)

85311300-5 Welzijnszorg voor kinderen en jongeren. (5)

85312000-9 Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft. (5)

85312100-0 Diensten voor dagverblijven. (5)

85312110-3 Kinderdagverblijven. (5)
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85312120-6 Dagverblijven voor gehandicapte kinderen en jongeren. (5)

85312200-1 Bezorging van levensmiddelen aan huis. (5)

85312300-2 Diensten voor begeleiding en adviesverlening. (5)

85312310-5 Diensten voor begeleiding. (5)

85312320-8 Diensten voor adviesverlening. (5)

85312330-1 Gezinsplanningsdiensten. (5)

85312400-3 Welzijnszorg die niet in tehuizen wordt verstrekt. (5)

85312500-4 Revalidatiediensten. (5)

85312510-7 Beroepsrevalidatiediensten. (5)

85320000-8 Sociale diensten. (5)

85321000-5 Administratievesociale diensten. (5)

85322000-2 Programma voor gemeenschapsacties. (5)

85323000-9 Diensten voor maatschappelijke gezondheidszorg. (5)

98133000-4 Diensten verleend door ledenorganisaties (5)

98133100-5 Ondersteunende diensten voor verbetering van openbare voorzieningen en openbare centra (6)

98200000-5 Advies op het gebied van gelijke kansen

98500000-8 Particuliere huishoudens met personeel

98513000-2 Personeelsdiensten voor huishoudens

98513100-3 Uitzendkrachtdiensten voor huishoudens

98513200-4 Kantoorpersoneelsdiensten voor huishoudens

98513300-5 Tijdelijk personeel voor huishoudens

98513310-8 Thuishulpdiensten

98514000-9 Huishoudelijke diensten

85321000-5 Administratieve sociale diensten

85322000-2 Programma voor gemeenschapsacties

75000000-6 Diensten voor openbaar bestuur, defensie en sociale verzekering

75121000-0 Administratieve diensten voor onderwijs (5)

75122000-7 Administratieve diensten voor gezondheidszorg (5)

75124000-1 Administratieve diensten voor recreatie, cultuur en religie

79995000-5 Bibliotheekbeheer

79995100-6 Archiveringsdiensten

79995200-7 Catalogiseringsdiensten

80000000-4 Diensten voor onderwijs en opleiding.

80100000-5 Diensten voor basisonderwijs.

80110000-8 Diensten voor kleuteronderwijs. (5)

80200000-6 Diensten voor secundair onderwijs.

80210000-9 Diensten voor voortgezet technisch en beroepsonderwijs.

80211000-6 Diensten voor voorgezet technisch onderwijs.

80212000-3 Diensten voor voortgezet beroepsonderwijs.

80300000-7 Diensten voor hoger onderwijs. (5)

80310000-0 Diensten voor onderwijs voor jongeren. (6)

80320000-3 Diensten voor medisch onderwijs. (6)

80330000-6 Diensten voor veiligheidsonderricht. (6)

80340000-9 Diensten voor bijzonder onderwijs. (6)

80400000-8 Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs.

80410000-1 Diverse schooldiensten.

80411000-8 Autorijschooldiensten.

80411100-9 Rijexamendiensten.

80411200-0 Rijlessen.

80412000-5 Vliegschooldiensten.

80413000-2 Vaarschooldiensten.

80414000-9 Duikschooldiensten.

80415000-6 Skilesdiensten.

80420000-4 Diensten voor e-leren. (5)

80430000-7 Volwasseneneducatie op universitair niveau. (5)

80490000-5 Exploitatie van een onderwijscentrum.

2. Administratieve sociale diensten, administratieve diensten voor onderwijs, administratieve 

diensten voor gezondheidszorg en culturele diensten
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80500000-9 Opleidingsdiensten.

80510000-2 Gespecialiseerde opleidingsdiensten.

80511000-9 Stafopleidingsdiensten. (5)

80512000-6 Hondentrainigsdiensten.

80513000-3 Manegediensten.

80520000-5 Opleidingsfaciliteiten. (5)

80521000-2 Diensten voor opleidingsprogramma. (6)

80522000-9 Opleidingsseminars. (6)

80530000-8 Beroepsopleidingsdiensten.

80531000-5 Diensten voor industriële en technische opleiding.

80531100-6 Diensten voor industriële opleiding.

80531200-7 Diensten voor technische opleiding.

80532000-2 Diensten inzake managementopleiding.

80533000-9 Computercursussen voor beginners en gevorderden.

80533100-0 Opleidingscursussen voor computergebruik.

80533200-1 Computercursussen.

80540000-1 Diensten voor opleiding inzake milieu.

80550000-4 Diensten voor opleiding inzake veiligheid.

80560000-7 Diensten voor opleiding inzake gezondheidszorg en EHBO.

80561000-4 Diensten voor opleiding inzake gezondheidszorg.

80562000-1 Diensten voor opleiding inzake EHBO.

80570000-0 Opleidingsdiensten voor persoonlijke ontwikkeling.

80580000-3 Geven van taalcursussen.

80590000-6 Diensten voor privé-onderwijs. (5)

80600000-0 Opleidingsdiensten voor defensie- en veiligheidsmaterieel.

80610000-3 Opleiding en simulatie met veiligheidsapparatuur.

80620000-6 Opleiding en simulatie met vuurwapens en munitie.

80630000-9 Opleiding en simulatie met militaire voertuigen.

80640000-2 Opleiding en simulatie met oorlogsschepen.

80650000-5 Opleiding en simulatie met lucht- en ruimtevaartuigen en raketten.

80660000-8 Opleiding en simulatie met militaire elektronische systemen.

92000000-1 Cultuur-, sport- en recreatiediensten

92100000-2 Film- en videodiensten

92110000-5 Productie van films en video's en aanverwante diensten

92111000-2 Productie van films en video's

92111100-3 Productie van instructiefilms en -video's

92111200-4 Productie van films en video's voor reclame, propaganda en informatie

92111210-7 Productie van reclamefilms

92111220-0 Productie van reclamevideo's

92111230-3 Productie van propagandafilms

92111240-6 Productie van propagandavideo's

92111250-9 Productie van informatiefilms

92111260-2 Productie van informatievideo's

92111300-5 Productie van amusementsfilms en -video's

92111310-8 Productie van amusementsfilms

92111320-1 Productie van amusementsvideo's

92112000-9 Diensten in verband met de productie van films en video's

92120000-8 Distributie van films en video's

92121000-5 Distributie van video's

92122000-2 Filmdistributiediensten

92130000-1 Filmprojectiediensten

92140000-4 Videobandprojectiediensten

92200000-3 Radio- en televisiediensten (2)

92210000-6 Radiodiensten (2)

92211000-3 Radioproductiediensten (2)

92213000-7 Radiodiensten op kleine schaal

92214000-4 Diensten voor radio-studio of apparatuur

92215000-1 General Packet Radio Services (GMRS)-diensten

92216000-8 Radiofamilieprogrammadiensten
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92217000-5 General Mobile Radio Services (GMRS)-diensten/familieradio

92220000-9 Televisiediensten (2)

92221000-6 Televisieproductiediensten (2)

92222000-3 Diensten voor gesloten televisiecircuits

92224000-7 Digitale tv-diensten

92225000-4 Diensten voor interactieve televisie

92225100-7 Diensten voor uitzending van films op verzoek

92226000-1 Teleprogrammeringsdiensten

92230000-2 Radio- en televisiekabeldiensten

92231000-9 Internationale bilaterale diensten en internationale privé-geleaste lijnen

92232000-6 Kabeltv-diensten

92300000-4 Amusementsdiensten

92310000-7 Scheppende en uitvoerende kunst- en literatuurdiensten

92311000-4 Kunstwerken

92312000-1 Artistieke diensten

92312100-2 Diensten verleend door theaterproducenten, zanggroepen, bands en orkesten

92312110-5 Diensten verleend door theaterproducenten

92312120-8 Diensten verleend door zanggroepen

92312130-1 Diensten verleend door bands

92312140-4 Diensten verleend door orkesten

92312200-3 Dienstverlening door auteurs, componisten, beeldhouwers, entertainers en andere individuele

artiesten

92312210-6 Diensten verleend door auteurs

92312211-3 Diensten verleend door tekstbureau

92312212-0 Diensten in verband met de opstelling van handleidingen

92312213-7 Diensten verleend door auteurs van technische teksten

92312220-9 Diensten verleend door componisten

92312230-2 Diensten verleend door beeldhouwers

92312240-5 Diensten verleend door entertainers

92312250-8 Diensten verleend door individuele artiesten

92312251-5 Diensten van disk-jockey

92320000-0 Exploitatie van gebouwen voor uitvoerende kunsten

92330000-3 Diensten inzake recreatiegebieden

92331000-0 Diensten voor kermisattracties en pretparken

92331100-1 Diensten voor kermissen

92331200-2 Diensten voor pretparken

92331210-5 Diensten voor kinderanimatie

92332000-7 Stranddiensten

92340000-6 Entertainmentdiensten dans en toneel

92341000-3 Circusdiensten

92342000-0 Danslesdiensten

92342100-1 Ballroomdanslesdiensten

92342200-2 Discodanslesdiensten

92350000-9 Diensten voor gokken en wedden

92351000-6 Gokdiensten

92351100-7 Loterijdiensten

92351200-8 Exploitatie van casino

92352000-3 Weddiensten

92352100-4 Exploitatie van totalisator

92352200-5 Bookmakersdiensten

92360000-2 Pyrotechnische diensten

92370000-5 Diensten van geluidstechnicus

92400000-5 Diensten door persagentschappen

92500000-6 Bibliotheek-, archief-, musea- en andere culturele diensten (5)

92510000-9 Bibliotheek- en archiefdiensten (6)

92511000-6 Bibliotheekdiensten (6)

92512000-3 Archiefdiensten (6)

92512100-4 Archiefvernietigingsdiensten (6)

92520000-2 Museum- en aanverwante diensten (6)
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92521000-9 Museumdiensten (6)

92521100-0 Diensten voor museumexposities (6)

92521200-1 Diensten voor conservatie van geëxposeerde stukken en voorwerpen (6)

92521210-4 Diensten voor conservatie van geëxposeerde stukken (6)

92521220-7 Diensten voor conservatie van voorwerpen (6)

92522000-6 Monumentenzorgdiensten (6)

92522100-7 Monumentenzorgdiensten voor historische plaatsen (6)

92522200-8 Monumentenzorg voor historische gebouwen (6)

92530000-5 Diensten voor botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten (6)

92531000-2 Diensten voor botanische tuinen (6)

92532000-9 Diensten voor dierentuinen (6)

92533000-6 Diensten voor natuurreservaten (6)

92534000-3 Diensten voor wildreservaten (6)

92600000-7 Sportdiensten (5)

92610000-0 Exploitatie van sportaccommodatie (6)

92620000-3 Diensten in verband met sport (6)

92621000-0 Promotie van sportevenementen (6)

92622000-7 Organisatie van sportevenementen (6)

92700000-8 Cybercafé-diensten

79950000-8 Organiseren van tentoonstellingen, beurzen en congressen

79951000-5 Organiseren van seminars

79952000-2 Diensten voor het organiseren van evenementen

79952100-3 Diensten voor het organiseren van culturele evenementen

79953000-9 Diensten voor het organiseren van festivals

79954000-6 Diensten voor het organiseren van feesten

79955000-3 Diensten voor het organiseren van modeshows

79956000-0 Diensten voor het organiseren van beurzen en tentoonstellingen

75300000-9 Diensten voor verplichte sociale verzekering (1)

75310000-2 Uitkeringsdiensten

75311000-9 Uitkeringen bij ziekte

75312000-6 Zwangerschapsuitkeringen

75313000-3 Invaliditeitsuitkeringen

75313100-4 Tijdelijke invaliditeitsuitkeringen

75314000-0 Werkloosheidsuitkeringen

75320000-5 Pensioenstelsels voor ambtenaren

75330000-8 Gezinstoelagen

75340000-1 Kinderbijslag

98000000-3 Overige gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten

98120000-0 Diensten verleend door vakbonden

98132000-7 Diensten verleend door politieke organisaties

98133110-8 Diensten verleend door jongerenverenigingen (5)

98130000-3 Diverse diensten door ledenverenigingen

98131000-0 Religieuze diensten

55100000-1 Hoteldiensten

55110000-4 Diensten voor hotelaccomodatie

55120000-7 Diensten voor vergaderingen en conferenties in hotel

55130000-0 Overige hoteldiensten

7. Hotels en restaurants

6. Religieuze diensten

4. Uitkeringsdiensten

5. Overige gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten, met name diensten verleend door 

vakbonden, door politieke organisaties, door jongerenverenigingen, alsmede diverse diensten door 

ledenverenigingen

3. Diensten voor verplichte sociale verzekering 
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55200000-2 Kampeerterreinen en andere accommodatie met uitzondering van hotels

55210000-5 Jeugdherberg

55220000-8 Kampeerterrein

55221000-5 Caravanterrein

55240000-4 Vakantiecentra en -huizen

55241000-1 Vakantiecentra

55242000-8 Vakantiehuizen

55243000-5 Vakantiekampen voor kinderen

55250000-7 Verhuur van gemeubileerde accommodatie voor kortstondig verblijf

55260000-0 Slaapwagen

55270000-3 Logies-met-ontbijtpensions

55300000-3 Bereiden en serveren van maaltijden

55310000-6 Kelnerdiensten

55311000-3 Kelnerdiensten voor niet-openbare eetgelegenheid

55312000-0 Kelnerdiensten voor openbare eetgelegenheid

55320000-9 Serveren van maaltijden

55321000-6 Bereiden van maaltijden

55322000-3 Koken van maaltijden

55330000-2 Cafetariadiensten

55400000-4 Verstrekken van dranken

55410000-7 Barbeheer

55521000-8 Cateringdiensten voor particulieren

55521100-9 Warmemaaltijddiensten

55521200-0 Maaltijdbezorgingsdiensten

55520000-1 Cateringdiensten

55522000-5 Catering voor transportbedrijven

55523000-2 Catering voor ondernemingen of instellingen, uitgezonderd transportbedrijven

55524000-9 Catering voor scholen

55510000-8 Kantinediensten

55511000-5 Diensten voor kantines en andere niet-openbare cafetaria’s

55512000-2 Kantinebeheer

55523100-3 Verstrekken van schoolmaaltijden

(3)

79100000-5 Juridische dienstverlening

79110000-8 Juridisch advies en juridische vertegenwoordiging

79111000-5 Juridisch advies

79112000-2 Juridische vertegenwoordiging

79112100-3 Vertegenwoordigingsdiensten voor belanghebbenden

79120000-1 Adviezen inzake octrooien en auteursrechten

79121000-8 Adviezen inzake auteursrechten

79121100-9 Adviezen inzake auteursrechten voor software

79130000-4 Juridische documentatie en certificering

79131000-1 Documentatiedienstverlening

79132000-8 Certificeringsdienstverlening

79132100-9 Certificatiedienst voor elektronische handtekeningen

79140000-7 Juridische adviezen en informatie

75231100-5 Administratieve diensten met betrekking tot rechtbanken

75100000-7 Administratiediensten

75110000-0 Algemene overheidsdiensten

75111000-7 Uitvoerende en wetgevende diensten

75111100-8 Uitvoerende diensten

75111200-9 Wetgevende diensten

75112000-4 Administratieve diensten voor bedrijfsactiviteiten

75112100-5 Administratieve diensten voor ontwikkelingsproject

75120000-3 Administratieve diensten door agentschappen

8. Juridische dienstverlening

9. Andere administratieve diensten en overheidsdiensten
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75123000-4 Administratieve diensten voor huisvesting (5)

75125000-8 Administratieve diensten in verband met toerisme

75130000-6 Ondersteunende diensten voor de overheid

75131000-3 Overheidsdiensten

75200000-8 Diensten ten behoeve van de gemeenschap (7)

75210000-1 Diensten voor buitenlandse zaken en andere diensten

75211000-8 Diensten voor buitenlandse zaken

75211100-9 Diplomatieke diensten

75211110-2 Consulaire diensten

75211200-0 Diensten in verband met economische hulp aan het buitenland

75211300-1 Diensten in verband met militaire hulp aan het buitenland

75220000-4 Defensiediensten

75221000-1 Militaire defensiediensten

75222000-8 Burgerbeschermingsdiensten (4)

75230000-7 Gerechtelijke diensten

75231000-4 Justitiële diensten

(4)

75231210-9 Penitentiaire diensten

75231220-2 Escorteren van gedetineerden

75231230-5 Gevangenisdiensten

75240000-0 Diensten voor openbare orde, recht en veiligheid

75241000-7 Diensten voor openbare orde

75241100-8 Politiediensten

75242000-4 Recht- en veiligheidsdiensten

75242100-5 Dienstverlening in verband met de openbare orde

75242110-8 Deurwaardersdiensten

75250000-3 Brandweer- en reddingsdiensten (4)

75251000-0 Brandweerdiensten (4)

75251100-1 Brandbestrijdingsdiensten (4)

75251110-4 Brandpreventiediensten (4)

75251120-7 Bosbrandbestrijdingsdiensten (4)

75252000-7 Reddingsdiensten (4)

79430000-7 Diensten voor crisismanagement

98113100-9 Diensten voor nucleaire veiligheid (4)

79700000-1 Opsporings- en beveiligingsdiensten

79710000-4 Beveiligingsdiensten

79711000-1 Diensten voor alarmbewaking

79713000-5 Bewakingsdiensten

79714000-2 Surveillancediensten

79714100-3 Diensten voor opsporingssysteem

79714110-6 Diensten voor het opsporen van voortvluchtigen

79715000-9 Patrouillediensten

79716000-6 Diensten voor het verstrekken van identificatiebadges

79720000-7 Onderzoeksdiensten

79721000-4 Diensten van detectivebureau

79722000-1 Grafologische diensten

79723000-8 Diensten voor afvalanalyse

98900000-2 Diensten verleend door extraterritoriale organisaties en instanties

98910000-5 Diensten specifiek voor internationale organisaties

64000000-6 Post- en telecommunicatiediensten

10. Diensten ten behoeve van de gemeenschap

11. Gevangenis- en aanverwante diensten, diensten voor openbare orde en reddingsdiensten

12. Opsporings- en beveiligingsdiensten

13. Internationale diensten

14. Postdiensten
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64100000-7 Post- en koeriersdiensten

64110000-0 Postdiensten

64111000-7 Postdiensten voor kranten en tijdschriften

64112000-4 Brievenpostdienst

64113000-1 Pakketpostdienst

64114000-8 Postkantoordiensten

64115000-5 Verhuur van postbussen

64116000-2 Poste-restantediensten

64122000-7 Interne kantoorbodediensten

50116510-9 Coveren van banden

71550000-8 Smederijdiensten

15. Diverse diensten
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(1) Deze diensten vallen niet onder deze richtlijn wanneer zij worden georganiseerd als niet-

economische diensten van algemeen belang. Het staat de lidstaten vrij de verlening (in bijlage 

XVII van de speciale sector staat ipv 'de verlening': om de verstrekking) van verplichte sociale 

diensten of van andere diensten te organiseren als diensten van algemeen belang of als niet-

economische diensten van algemeen belang.

(2) In de Verordening 213/2008 staat de volgende voetnoot: Richtlijn 2004/18/EG: uitgezonderd 

opdrachten betreffende de aankoop, de ontwikkeling, de productie of de coproductie van 

programmamateriaal door radio-omroeporganisaties en overeenkomsten betreffende zendtijd.

(3) Juridische dienstverlening, voor zover niet uitgesloten op grond van Aanbestedingswet 2012 

artikel 2.24, onder h. of art. 3.27 onder f.: 

i) vertegenwoordiging in rechte van een cliënt door een advocaat in de zin van artikel 1 van 

Richtlijn 77/249/EEG van de Raad:

— in een arbitrage- of bemiddelingsprocedure in een lidstaat, een derde land of voor een 

internationale arbitrage- of bemiddelingsinstantie, of

— in een procedure voor een rechter of overheidsinstantie van een lidstaat of een derde land 

of voor een internationale rechter of instantie;

ii) juridisch advies dat wordt gegeven ter voorbereiding van de procedures als bedoeld in punt i) 

van dit punt, of indien er concrete aanwijzingen zijn en er een grote kans bestaat dat over de 

kwestie waarop het advies betrekking heeft, een dergelijke procedure zal worden gevoerd, mits 

het advies door een advocaat is gegeven in de zin van artikel 1 van Richtlijn 77/249/EEG;

iii) het waarmerken en voor echt verklaren van documenten door een notaris;

iv) juridische dienstverlening door trustees (beheerders) of aangewezen voogden, en andere 

juridische dienstverlening waarvan de aanbieders door een rechterlijke instantie van de 

betrokken lidstaat, of van rechtswege, aangewezen zijn om specifieke taken te verrichten 

onder toezicht van die rechterlijke instanties;

v) andere rechtskundige diensten die in de betrokken lidstaat al dan niet incidenteel verband 

houden met de uitoefening van het openbaar gezag.

(4) Conform Aanbestedingswet 2012 art. 2.24 onder j. en art. 3.27 onder h. en Richtlijn 

2014/24/EU art. 10 onder h) en Richtlijn 2014/25/EU art. 21 onder h) zijn uitgezonderd: 

diensten inzake civiele verdediging, civiele bescherming en risicopreventie die worden verleend 

door non-profitorganisaties en -verenigingen en onder de CPV-codes vallen 75250000-3, 

75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 en 

85143000-3 behalve ziekenvervoer per ambulance.(5) Opdrachten vallend onder deze CPV codes kunnen conform Aanbestedingswet 2012 art. 2.82a 

en richtlijn 2014/24/EU art. 77 en richtlijn 2014/25/EU art. 94 voorbehouden worden aan een 

organisatie als beschreven in het tweede lid van Aanbestedingswet 2012 art. 2.82a.

(6) Niet in de Richtlijnen gespecificeerde CPV codes, maar wel vallend onder de in Richtlijn 

2014/24/EU art. 77 en Richtlijn 2014/25/EU art. 94 genoemde CPV codes

(7) Deze code staat twee keer in de lijst.

Noten
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