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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 

Provincie Zeeland heeft samen met het MVI Platform (onderdeel van KOVMA) een methodiek 

ontwikkeld om voor iedere aanbesteding de bijdrage van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen te 

monitoren op basis van effect indicatoren die gekoppeld zijn aan beleidsdoelen. Door alle inkopen 

op te tellen wordt zichtbaar gemaakt welke impact is gerealiseerd op het MVI dashboard in 2023.  

Het meten van de effecten van ons Plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2021- 2024 wordt 

steeds belangrijker. Want je kunt alleen kopen met impact als je dit ook concreet kunt maken. Door 

monitoring kunnen we beter sturen en via inkoop actief zichtbaar bijdragen aan de beleidsdoelen. 

Met elke uitvragen leren we onze leveranciers en de ondernemers, zowel in Zeeland als daarbuiten, 

hoe zij bijdragen aan onze provinciale ambities met hun aanbod. 

 

Plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2021 2024 

Het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland wil naar aanleiding van het succes van haar eerste 

actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2017-2020 haar inkoopkracht inzetten om middels 

eigen inkoop bij te dragen aan haar duurzame beleidsambities in 2021-2024.  

In 2020 zijn SDG dialogen gehouden met NGO’s, beleidsmedewerkers, onderzoekers, leveranciers en 

inkopers als input voor het nieuwe MVI plan. Op basis van de urgentie, beleidsambities en dialogen 

zijn zeven SDG’s geselecteerd, waarop elke inkoop de komende jaren impact op moet maken.  

 

Bij elk project moet de ambitie aan de start van het inkoopproces worden vastgelegd. Er dient ten 

minste op SDG9 gefocust te worden. Alle aanbestedingen moeten tenminste voldoen aan niveau 1. 

We kiezen elk jaar minimaal drie aanbestedingen waarvoor niveau 3 van toepassing is.  

▪ Met niveau 1 ‘basis’ worden maatschappelijk verantwoorde eisen worden gesteld.  

▪ Op niveau 2 ‘significant’ worden scherpere eisen geformuleerd en kan de markt via 

prestatiecriteria worden uitgedaagd tot hogere duurzaamheidsprestaties.  

▪ Niveau 3 ‘ambitieus’ wordt een SDG strategiedocument opgesteld.  

 

Selectieproces 

In 2022 hebben we besloten dat we voldoende ervaring hebben opgedaan om voor elke 

aanbesteding en inkoop opdracht de effecten te gaan monitoren. Om te komen tot effect indicatoren 

zijn we in 2022 gestart met een deskstudie. Onderstaande 5 bronnen zijn met elkaar vergeleken: 

▪ 169 SDG indicatoren lijst: United Nations UNSTAT 

▪ The OECD Inventory of Circular Economy indicators: OECD 

▪ One earth perspective on science based targets 2050 for sustainable development: One 

earth  

▪ Circulaire economie en relevante SDGs indicatoren: CBS 

▪ Levenscyclus Impact categorieën:  Ecochain 

https://mviplatform.nl/wp-content/uploads/2022/02/plan-mvi-2021-2023.jpeg
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
https://www.oecd.org/cfe/cities/InventoryCircularEconomyIndicators.pdf
https://www.cell.com/one-earth/fulltext/S2590-3322(22)00003-3?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2590332222000033%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/one-earth/fulltext/S2590-3322(22)00003-3?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2590332222000033%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/rapportages/2022/circulaire-economie-en-de-sustainable-development-goals/3-resultaten
https://ecochain.com/nl/knowledge-nl/impact-categorieen-lca-overzicht/
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Op basis van de SDG focus uit ons MVI Plan hebben zijn we vervolgens met de beleidsdeskundigen 

binnen de Provincie deze resultaten gaan delen om een selectie te maken van relevante meetbare 

effect indicatoren. Deze input is gebruikt om, samen met onze praktijkervaring, te filteren op 

bruikbare toepasbare indicatoren voor inkoop. Deze zijn in september 2022 voorgelegd aan de 

beleidsdeskundigen van Provincie Zeeland en aan de expert tafel tijdens een event van de EU in 

Brussel voor feedback.  Dit resultaat is gedeeld op het MVI Platform zie pagina indicatoren. 

 

 

Effect indicatoren 

Uit de selectie zijn de volgende 7 effect indicatoren geselecteerd voor inkoop: 

1. Kg vermeden CO2 emissies: 

a. CO2 transportwijze 

b. CO2 energieverbruik 

c. CO2 materiaal hergebruik 

2. Kg vermeden primair materiaal: 

a. Kg hernieuwbaar materiaal 

b. Kg hergebruikt  materiaal 

c. Kg opgeknapt of gerepareerd materiaal 

d. Kg lokaal hergebruikt of hernieuwbaar materiaal 

e. Kg minder materiaal   

3. Kg vermeden NOx emissies afgeleid uit brandstoffen gebruik 

4. MW geïnstalleerd vermogen hernieuwbare energiebronnen en laadpalen 

5. m2 aangeplant (inheems)groen 

6. m3 aangelegd water opslag in bassins/regentonnen/wadies 

7. aantal kg uit gefaseerde zeer zorg wekende stoffen 

Voor deze effect indicatoren hebben we een rekenmethodiek ontwikkeld waarmee voor elke 

aanbesteding wordt gemonitord wat het effect is van een werk, dienst of levering.  

De meting van de relevante effect indicator door de opdrachtnemer start op het moment dat er een 

contract is. Bij de start wordt de opdrachtnemer verzocht de verwachte effecten door te rekenen.  

Jaarlijks worden de gerealiseerde effecten gerapporteerd door de opdrachtnemer aan de 

contractmanager.  

Besloten is om een gefaseerde implementatie te starten in 2023. Zo beginnen we met de eerste 3 

indicatoren (vermeden: CO2, primair materiaal, NOx). De gebruiksvriendelijkheid van de effect 

indicatoren wordt jaarlijks getoetst door studenten van de HZ University of Applied Science. 

https://mviplatform.nl/indicatoren/
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Werkwijze 

We maken een onderscheid per type inkoop. Doel hiervan is om eenvoudig te starten zodat we alle 

leveranciers mee kunnen nemen in dit proces. 

Voor enkelvoudige opdrachten dit zijn voornamelijk adviesstudies en leveringen gaan we starten met 

CO2 van transport tijdens de uitvoering van de dienst of levering van een product. 

Voor meervoudige onderhandse aanbestedingen gaan we naast CO2  van transport  voor diensten 

ook energieverbruik van het kantoor meenemen en bij projecten en leveringen van producten de 

vermeden primaire materialen. 

Voor openbare meervoudige en Europese aanbestedingen gaan we  

Aanbesteding Verplicht Toelichting 

Enkelvoudige CO2 Standaard tekst uitvraag 

Meervoudige onderhands CO2 + Primair materiaal  Standaard tekst uitvraag 

Openbaar/Europees CO2 + Primair materiaal + NOx Maatwerk uitvraag/SDG dialoog 

 

We gaan het rekenblad in de eerste helft van 2023 uitrollen om het daarna door te ontwikkelen en 

uit te breiden.  Voor dit laatste zullen we met studenten van de HZ samenwerken.  Zij hebben 

afgelopen schooljaar onze leveranciers vragenlijst getest op betrouwbaarheid, begrijpelijkheid en 

volledigheid. Hiervan hebben we geleerd dat we het specifiek moeten maken per inkoopcategorie. 

Daarom hebben we voor de effect indicatoren een standaard tekst gemaakt voor de uitvraag per 

inkoopcategorie (zie bijlage 1 voor de relevantie per inkooppakket) ontwikkeld. 

  

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de definities van de effect indicatoren en de koppeling met het beleidsdoel 

nader toegelicht. Hoofdstuk 3 beschrijft hoe de indicatoren worden berekend en welke bronnen 

daarbij gebruikt worden. In hoofdstuk 4 staan de standaard teksten per type inkoop. Hoofdstuk 5 

beschrijft het proces van monitoring vanaf de start van de inkoopvraag tot en met het 

contractbeheer en wie hierbij betrokken zijn. In hoofdstuk 6 laten we zien hoe de totale impact 

wordt opgeteld en zichtbaar wordt gemaakt op het dashboard. 

  

https://mviplatform.nl/onderzoek-studenten-bedrijfskunde/
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Hoofdstuk 2: Definities  
 

Het is belangrijk om inzicht te hebben in waarom we de effect indicatoren gaan monitoren, hoe een 

opdrachtnemer hier invloed op uit kan oefenen en wat er in de scope zit van de berekening.   Met 

deze definities worden de effect indicatoren en koppeling met het beleidsdoel nader toegelicht. 

 

Effect indicator 1: Vermeden emissies van kooldioxide (CO2) 

Wanneer we fossiele brandstoffen verbranden (kolen, olie en aardgas), cement produceren, 
vruchtbare bodems omploegen en bossen vernietigen zorgen we ervoor dat CO2 in de lucht terecht 
komt, waardoor warmte door de atmosfeer wordt vastgehouden.  Onze veestapel, rijstvelden, 
stortplaatsen en gaswinningslocaties stoten methaan uit, wat de planeet nog verder opwarmt. 
Andere broeikasgassen, inclusief lachgas en gefluoreerde gassen, ontsnappen aan onze 
landbouwgronden, industriegebieden, koelsystemen, stedelijke gebieden en vormen een isolerende 
deken rondom de aarde. Dit zorgt ervoor dat het leefbaar is op aarde en dat de temperaturen 
redelijk stabiel zijn. Maar te veel CO2 is een probleem, omdat het daardoor té warm wordt, en ook 
steeds warmer. De opwarming van de aarde zorgt er namelijk ook voor dat er nog meer CO2 in de 
lucht komt, met warmere seizoenen en een aangejaagde waterkringloop (warme lucht houd meer 
vocht vast, wat leidt tot meer verdamping en neerslag) tot gevolg. Hittegolven, gekoppeld aan 
droogte vormen de basis voor bosbranden. Opgewarmde oceanen zorgen voor heftige stormen met 
meer regenval en hogere stormen. 
 

 

Door de toename van CO2 in de atmosfeer verandert het klimaat en stijgt de zeespiegel.  Daarom is 

wereldwijd, in Europees én nationaal verband afgesproken om de CO2-uitstoot te beperken met 

55% ten opzichte van 1990 . Provincie zeeland neemt haar verantwoordelijkheid om het Zeeuwse 

deel van deze wereldwijde opgave te realiseren met emissiereductie. Daarnaast hebben Provincies 

samen met gemeenten, waterschappen en het Rijk afgesproken dat Nederland uiterlijk in 2050 

klimaatbestendig en water robuust ingericht moet zijn. 

Er zijn vele bronnen van CO2 emissies daarom moeten we in de breedte reduceren. Daarom wordt 

voor alle ingekochte diensten, werken en leveringen gevraagd van alle leveranciers om de emissies 

inbeeld te brengen en actief te zoeken naar alternatieve oplossingen om de emissies drastisch te 

reduceren. Met onze effect monitoringstool bieden we leveranciers een handvat om inzicht te 

krijgen in de voetafdruk van de aangeboden diensten, werken en leveringen. Wij verplichten onze 

leveranciers om hun bijdrage om de uitstoot te reduceren door de inzet van hernieuwbare bronnen, 
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efficiency en opname van CO2 door bomen te planten in relatie tot de inkoop te monitoren. Als 

iedereen actie neemt kunnen we bouwen aan een klimaatbestendige wereld. 

  

 

Definitie: vermeden CO2 emissies 

a) Vermeden CO2 emissies als gevolg van verbranding van transportbrandstoffen (personen, 

goederen en materieel) = de hoeveelheid kooldioxide die uitgestoten zou zijn, wanneer er geen 

gebruik zou zijn gemaakt van een hernieuwbare energiebron of biobrandstof of besparende 

technieken. Bij de berekening van de vermeden emissies kooldioxide voor transport wordt 

gekeken naar de vermeden emissies van de winning en productie van fossiele brandstoffen tot 

en met de emissies tijdens de gebruiksfase.  

b) Vermeden CO2 emissies als gevolg van verbranding van brandstof voor de opwekking van 

energie (gas, electra, koelmiddelen). 

c) Vermeden CO2 emissies als gevolg van het hergebruikt materiaal voor het werk of product dat 

geleverd wordt (koppeling effect indicator 2) = de hoeveelheid kooldioxide die uitgestoten zou 

zijn, wanneer een materiaal dat opnieuw gemaakt moet worden. Bij de berekening van de 

vermeden emissies wordt gekeken naar de vermeden emissies van winning en productie (A1-A3). 

d) Vermeden CO2 emissies als gevolg van aanplant van groen (koppeling effect indicator 5). 

Totaal vermeden emissie CO2 = transport + energie + productie van grondstoffen/materialen + 

aanleg groen  

We rekenen met CO2-equivalenten; dus ook andere broeikasgassen met Global Warming Potential 
worden waar mogelijk meegenomen. Emissiefactoren worden uitgedrukt in cijfers die de 
Nederlandse praktijksituatie zo goed mogelijk benaderen. Er worden Internationale/Europese cijfers 
gebruikt, tenzij de Nederlandse situatie afwijkend is (GHG-effect protocol). Er wordt uitgegaan dat 
koolstof die vrijkomt in de kort cyclische keten geen versterkend effect heeft op het broeikaseffect. 
 
Toelichting 
Koolstofdioxide, of CO2, is een gas dat van nature in de atmosfeer aanwezig is. Maar als gevolg van 
menselijke activiteiten is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer in de laatste 150 jaar extreem sterk 
toegenomen. Dit komt vooral door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en gas.  
 
1 ton CO2 uitstoten doe je wanneer je… 

• 319 liter diesel verbrandt 

• 7x naar Parijs vliegt 

• 300 kilo standaard kantoorpapier verbruikt 

• 16.000 km met de trein reist 

• 500 dagen ademhaalt 
 
1 ton CO2 ziet eruit als…500 CO2 brandblussers of 125.000 liter cola 
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Effect indicator 2: vermeden primair materiaalgebruik 

Door de groei van de wereldbevolking en de welvaart is ons grondstoffengebruik in de afgelopen 
jaren aanzienlijk gestegen. Dat zorgt voor een aantal problemen: milieuproblemen zoals de vervuiling 
van lucht, water en bodem, en daarnaast uitputting van grondstoffen. Het toegenomen 
grondstoffen- en materiaalgebruik kan ook tot geopolitieke spanningen leiden. In een 
geglobaliseerde wereld zijn landen in hoge mate afhankelijk van elkaar, zeker bij een overvraag naar 
bepaalde (schaarse) producten of grondstoffen. Dit heeft ook de Covid-19-crisis laten zien. Ons 
grondstoffenverbruik en de productie van spullen en voedsel veroorzaakt op dit moment 45% van de 
totale CO2 uitstoot wereldwijd. Daar komt bij dat we meer verbruiken dan de aarde opnieuw kan 
aanmaken. En dat wordt met een toenemende wereldbevolking alleen maar meer. Voor een gezonde 
toekomst moeten we overstappen naar een circulaire economie, waarin afval grondstof wordt, we 
minder verspillen, slimmer ontwerpen en meer hergebruiken.  
 

 
 
De Nederlandse overheid heeft de ambitie geformuleerd om in 2050 een volledig circulaire economie 
te hebben bereikt. Provincie Zeeland heeft het grondstoffen akkoord getekend en wil in 2030 de 
helft minder primaire grondstoffen inkopen en voor infrawerken zelfs 100%. Primaire  grondstoffen 
zijn niet hernieuwbare grondstoffen die nog niet eerder gebruikt zijn. Abiotische grondstoffen 
worden gewonnen uit niet-levende bronnen.  Biotische materialen, zoals hout en bioplastics van 
zetmeel of suikers, vallen niet onder de halveringsdoelstelling die het beleid heeft gesteld. Daarmee 
is een verschuiving van abiotische door biotische materialen één van de opties om het primaire 
abiotische materialengebruik te verminderen. Biotische grondstoffen zijn echter ook nodig voor 
andere toepassingen zoals voedsel. Een andere optie is meer inzet van hergebruik van materialen 
(R5). Onderzoek laat zien dat het halveringsdoel niet volledig kan worden behaald met het gebruik 
van meer secundair materiaal. Er zullen ook acties nodig zijn die bijvoorbeeld efficiënter 
materiaalgebruik (R2), langere levensduur van producten (R3, R4) en gebruik van hernieuwbare 
duurzame grondstoffen stimuleren. Op nummer één in de circulaire ladder staat het afzien van 
producten of intensiever gebruik door ze te delen met andere gebruikers (R1).  
 
Er zijn verschillende mogelijkheden om primair materiaal te vermijden. Daarom wordt voor alle 

ingekochte werken en leveringen (muv enkelvoudige) gevraagd van alle leveranciers om de 

hoeveelheid vermeden primair materiaal in beeld te brengen en actief te zoeken naar alternatieve 

oplossingen om het gebruik drastisch te reduceren. Alle opdrachtnemers moeten met de effect 

monitoringstool die we hebben ontwikkeld inzicht geven in het type materiaal dat ze inzetten voor 

werken en leveringen. Wij rekenen op de bijdrage van onze opdrachtnemers om het gebruik van 

primaire abiotische materialen te reduceren.  Als iedereen actie neemt kunnen we bouwen aan een 



9 
 

 

wereld waarin we gezonde kringlopen (her)ontwerpen via een ketenaanpak. Indien leveranciers geen 

transparantie geven gaan wij uit van primaire abiotische materialen. 

 

 
 

Definitie: Kg vermeden primair materiaal  
De vermeden primaire materialen worden berekend door het optellen van de hoeveelheid kilogram 

aan materiaal dat is ingekocht en geleverd ten behoeve van een werk of levering  en valt onder 1 van 

onderstaande categorieën a t/m f: 

a) R1 Refuse/rethink: afzien van producten of producten intensiever gebruiken denk aan materialen 

waaraan een dubbelfunctie is geven. 

b) R2 Reduce: slimmer ontwerp waardoor minder materiaal nodig is voor dezelfde functie. 

c) R3 Reuse: direct hergebruikt van vrijkomend product of materiaal zonder bewerking uit het 

werk/levering of een ander werk/levering  

d) R4 Repair/remanufactor: de levensduur te verlengen van bestaande producten of materialen 

door het te repareren, vervangen van onderdelen van andere apparaten en die in te zetten op 

het werk of te leveren als product.  

e) R5 recycling: gebruiken van materiaal dat is terug gewonnen en verwerkt tot een ‘nieuw’ 

materiaal denk aan het recyclen van plastic flessen tot pallets als grondstof voor een nieuwe fles 

of ander product. 

f) Hernieuwbaar biotisch materiaal: Het gebruik van hernieuwbare grondstof in een werk of 

product. Hernieuwbare biotische grondstoffen zijn (bijna) onuitputtelijke grondstoffen van 

biologische oorsprong, waarvan de voorraad even snel kan worden hernieuwd als hij wordt 

verbruikt. Alle biotische grondstoffen worden gewonnen uit levende bronnen, oftewel van 

plantaardige of dierlijke oorsprong (inclusief algen en bacteriën). Biobased producten kunnen 

volledig uit biotische grondstoffen geproduceerd zijn. Daarnaast zijn er ook veel producten 

waarbij een deel van de grondstoffen vervangen is. Zeker in de bulkchemie komt dit vaak voor, 

omdat deze slechts stapsgewijs kan overschakelen naar hernieuwbare grondstoffen. 

Optioneel: 

a) kg lokale materiaal is dat is verkregen uit hernieuwbaar, secundair, refurbished, reparatie 

van materiaal binnen een straal van 250 km met als doel om lokale kringlopen te stimuleren. 

b) Kg materiaal dat ontworpen is voor een tweede leven aan het einde van de levensduur. 

 
Toelichting: 
Er is in beeld gebracht door het Rijk dat er 64 abiotische grondstoffen en 20 biotische grondstoffen 
zijn met een hoog risico op beschikbaarheid. Voor meer info ga naar de grondstoffen scanner. 
 
Om te voorkomen dat het materiaal dat vrij komt bij een werk of een vervangingslevering verbrand 
wordt moet hergebruik van vrijkomende materialen als eis opgenomen worden in alle inkopen.  

https://www.rvo.nl/onderwerpen/kennisplein-grondstoffen/grondstoffenscanner#database-en-rapport
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We moeten ook voorkomen dat materialen onzuiver worden en daardoor kwaliteit verliezen. Ook 
toevoegingen van zeer zorg wekende stoffen kunnen leiden tot een risico op voor mens, dier en 
natuurlijke systemen waardoor hergebruik niet altijd wenselijk is. Zie de link naar effect indicator 7 
(SDG 3). 
 
In 2022 was de dag waarop we alle grondstoffen hebben verbruikt die in 1 jaar terug groeien op 28 
juli. 
 
Uit een onderzoek van Metabolics en EIB (Economisch Instituut voor de Bouw) blijkt dat de van de 

gebruikte bouwmaterialen 59% primaire grondstoffen zijn ten opzichte van 38% secundair en 3% uit 

hernieuwbare bron. Hierbij is de 38% secundair materiaal voor 50% ophoogzand en grond. Voor 

meer informatie zie de tabel hieronder. Bron: pagina 116 https://circulairebouweconomie.nl/wp-

content/uploads/2022/04/EIB-Metabolic-materiaalstromen-bouw.pdf 

 

 
 

https://circulairebouweconomie.nl/wp-content/uploads/2022/04/EIB-Metabolic-materiaalstromen-bouw.pdf
https://circulairebouweconomie.nl/wp-content/uploads/2022/04/EIB-Metabolic-materiaalstromen-bouw.pdf
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Effect indicator 3: Vermeden NOx emissies (Stikstofoxiden) 

 
 

Stikstof is overal om ons heen. Het is van zichzelf niet schadelijk voor de mens. En het is een 
belangrijke voedingsstof voor planten. Maar sommige stikstofverbindingen brengen wel schade toe 
aan onze gezondheid en aan de natuur. De uitstoot moet daarom omlaag.  
 
Stikstofmonoxide (NO) is een gas dat ontstaat bij allerlei verbrandingsprocessen. Bij hoge 
temperaturen ontstaan chemische reacties, bijvoorbeeld tussen stikstof (N2) en zuurstof (O2) uit de 
lucht. In de lucht wordt  het uitgestoten stikstofmonoxide (NO)  vrij snel omgezet tot stikstofdioxide 
(NO2). De som van stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2) wordt stikstofoxiden (NOx) 
genoemd.  
 
Stikstofdioxide(NO2) kan voor mensen schadelijk zijn, omdat de stikstofverbindingen smog en fijnstof 
veroorzaken. Daardoor kunnen gezondheidsproblemen ontstaan, zoals astma. Dat komt omdat het 
door kan dringen tot in de kleinste vertakkingen van de luchtwegen. Daardoor gaan de longen 
minder goed werken. Het komt ook voor dat mensen gevoeliger worden voor infecties. 
 
Het doel van het Schone Lucht Akkoord is om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te 
verbeteren. Het is een akkoord tussen Rijk, provincies en een groot aantal gemeenten. Met de 
aanpak van de binnenlandse bronnen streven we naar een gezondheidswinst van minimaal 50 
procent in 2030 ten opzichte van 2016. Dat betekent dat mensen langer, gezonder en met meer 

kwaliteit leven. Voor meer informatie over de verschillende stoffen die onze luchtkwaliteit bepalen 
zie RIVM website.  
 
Bij de huidige stikstofdiscussie gaat het om de stikstofoxiden die neerslaan in de natuur (depositie). 
Hierbij gaat het om stikstof uit verbranding (NOx) en stikstofverbindingen uit boerenbedrijven, 
meestal in de vorm van ammoniak. Dat gebeurt zowel door droge depositie als met natte depositie 
(als nitraten in de regen) zie het plaatje hieronder. Daardoor worden de natuur en de bodem verrijkt 
met stikstof. Planten die goed groeien op een voedingsrijke bodem, zoals gras en brandnetels, 
verdringen planten die groeien op een schrale bodem. Als die planten verdwijnen, sterven ook de 
dieren uit die van die planten leven. Uiteindelijk komen er minder soorten planten en dieren 
waardoor de biodiversiteit afneemt. 
 

 
Bron: RIVM 

https://npokennis.nl/longread/7750/waarom-is-fijnstof-zo-n-groot-probleem
https://www.schoneluchtakkoord.nl/schone-lucht-akkoord/
https://samenmeten.nl/zelf-meten-0/stoffen
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2019-09/infographic_0.png
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Het kabinet verplicht zichzelf om in 2030 de helft van de hectares natuur in stikstofgevoelige Natura 
2000-gebieden op een gezond stikstofniveau te hebben. De Provincie is  al ruim twee jaar bezig met 
de Zeeuwse aanpak stikstof. Uitgangspunt van deze aanpak is dat we samen met tal van partijen en 
mede-overheden kijken welke maatregelen we op welke locaties kunnen uitvoeren. 
 
Met onze effect monitoringstool bieden we leveranciers een handvat om inzicht te krijgen in  de 

hoeveelheid NOx die ze uitstoten bij een  aangeboden via werken en leveringen. Wij rekenen op jullie 

bijdrage om de emissies van verkeer en voor infrawerken te reduceren.  Als iedereen actie neemt 

kunnen werken we aan een gezonde luchtkwaliteit en natuur in Zeeland.  

 
Definitie kg vermeden NOx 
Voor deze meeting focussen wij ons alleen op de emissies als gevolg van  verbranding. Ammoniak 
uitstoot van landbouw wordt op een andere wijze meegenomen binnen maatschappelijke 
verantwoord inkopen o.a. via eisen voor voedingsmiddelen uit volhoudbare landbouw. 
 
Vermeden NOx emissies als gevolg van verbranding van transportbrandstoffen (personen, goederen 

en materieel voor een werk) = de hoeveelheid stikstofoxide die uitgestoten zou zijn, wanneer er geen 

gebruik zou zijn gemaakt van een hernieuwbare energiebron of biobrandstof of brandstof 

besparende technieken ten opzichte van de referentie.  

Nader uitwerken in 2023: Het vastleggen van NOx met stikstofvangers (overleg PZ bosvisie). 

Koppeling effect indicator 5 en 1.   

Totaal vermeden emissies NOx = transport + materieel + aanleg stikstofvangers 

Toelichting 

Wie zijn gasfornuis aanzet doet al mee. Als er een vlammetje brandt, gaat in die vlam stikstof uit de 
lucht een reactie aan met zuurstof en dan gebeurt het al: hoe heter de vlam, hoe meer stikstofoxiden 
er vrijkomen. Dat gebeurt op allerlei plekken: in automotoren, in fabrieken, in vliegtuigmotoren. 
 
https://richtlijn.breeam.nl/credit/ruimteverwarminggerelateerde-nosubxsub-emissies-73 
 
 

Effect indicator 4: MW geïnstalleerd vermogen hernieuwbare energiebronnen en laadpalen 

 

De Provincie Zeeland draagt bij aan de opwekking van duurzame energie in Nederland met de 
plaatsing en exploitatie van windmolens, zonne-energieprojecten, energie uit water en biomassa. In 
het Zeeuws energie akkoord laat zien hoe we samen op weg naar een energieneutraal 2050, 
duurzaam wonen en leven in Zeeland. Door gebruik te maken van koppelkansen tijdens infra 
werkzaamheden voor kabels en leidingen voor laadpalen en micro grids om energie uit te wisselen in 
een gebied in Zeeland kunnen we de opgave versnellen.  

https://richtlijn.breeam.nl/credit/ruimteverwarminggerelateerde-nosubxsub-emissies-73
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Effect indicator 5: m2 aangeplant (inheems)groen 

 

In februari 2020 heeft het Rijk samen met de provincies de Nationale Bossenstrategie uitgebracht. 

Om de biodiversiteit te herstellen en de afspraken uit het klimaatakkoord ten aanzien van de CO₂ 

uitstoot na te komen, streven Rijk en Provincies naast aanpak op bronniveau naar de aanleg van 

nieuw bos op aanzienlijke schaal. De ambitie is om voor 2030 het bosareaal met 10% uit te breiden, 

hetgeen voor Nederland als geheel de aanleg van 37.000 ha nieuw bos impliceert. Zeeland kent 

ongeveer 4.100 ha bos. Een evenredige verdeling zou voor Zeeland de aanleg van 410 ha bos 

betekenen.  

Het landelijk gebied van Zeeland is in toenemende mate naast voedselproducent ook recreatief 

uitloopgebied, natuurparel, regenton, koelmotor en dynamo. Het landschap moet steeds meer 

functies vervullen en er komen steeds weer nieuwe opgaven op het landschap af. De opwekking van 

herwinbare energie, een ontwikkeling van de landbouw waarbij landbouw en natuur meer met 

elkaar in balans zijn (kringlooplandbouw), een klimaat adaptieve inrichting van het buitengebied 

(bieden van koelte, maar ook het bergen en vasthouden van water), het versterken van de 

biodiversiteit, circulariteit, het vastleggen van CO₂ en het terugdringen van de stikstofdepositie op 

met name Natura 2000 gebieden zijn voorbeelden van de actuele opgaven waar het landschap voor 

staat. Maar de grootste opgave is wel om die opgaven in hun onderlinge samenhang tot een 

oplossing te brengen.  

Provincie Zeeland stimuleert het als maatregelen genomen worden om te zorgen dat het effect van 

het veranderende klimaat in Zeeland beperkt wordt. Eén van die maatregelen zijn groene, of 

groenblauwe daken en daarvoor is subsidie mogelijk. De Provincie moedigt natuurbeheer aan door 

subsidies te verlenen aan terrein beherende organisaties, particuliere grondeigenaren en agrarische 

natuurbeheerders voor herstel. Dit zijn koppel kansen voor leveranciers die werken uitvoeren in 

opdracht van Provincie Zeeland om bij openbare werken meer groen aan te leggen en natuurherstel. 

Ook leveranciers en adviseurs die werken en wonen in Zeeland kunnen bijdrage met het de aanleg 

van groene gevels en wadi’s op hun terrein. 
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Effect indicator 6: m3 aangelegd water opslag in bassins/regentonnen/wadies

 

Effecten van klimaatverandering zijn al merkbaar. Door drie droge jaren op rij dalen met name in 

Oost- en Zuid-Nederland de grondwaterstanden. Bij keuzes in de ruimtelijke inrichting moet meer 

rekening worden gehouden met de beschikbaarheid van water. Ook zullen alle watergebruikers 

zuiniger om moeten gaan met water en moet water veel beter vastgehouden en slimmer verdeeld 

worden. In aanbestedingen stimuleren we de koppelkansen voor de opslag van zoetwater in onze 

Provincie. 

 

Effect indicator 7: aantal uit gefaseerde CRM stoffen 

 

Stoffen met Carcinogeen (kankerverwekkend) en/of Mutageen (veranderingen in erfelijke 

eigenschappen inducerend) en/of Reproductie toxisch (schadelijk voor de voortplanting of het 

nageslacht) eigenschappen hebben worden CMR stoffen genoemd. SZW publiceert jaarlijks een 

lijst van CMR stoffen.  Provincie Zeeland wil deze stoffen uit faseren door actief alternatieven uit te 

vragen en te testen samen met de gebruikers voor ingekochte schoonmaakmiddelen en technische 

reinigingsmiddelen.  

  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-17428.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-17428.pdf
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Hoofdstuk 3: Toelichting berekeningen 
 

Berekening vermeden CO2 emissies van transport en inzet materieel 

De vermeden CO2 worden berekend op basis van het verbruik van brandstof en energie voor de 

werkzaamheden, leveringen en diensten: 

De leverancier selecteert in de tabel de relevante inzet van fossiele brandstoffen voor transport van 

personen, goederen en (bouw)materieel. Per brandstof is er een factor om de kg CO2 te berekenen. 

Als er maatregelen worden genomen waardoor er minder brandstof wordt gebruikt moet dit 

aangeven worden in kolom D en E. Op basis van de referentie brandstof wordt de vermeden CO2 

berekend en opgeteld bij de het mindere verbruik.  Voor de specificatie van het aantal liters wordt 

aangeraden een overzicht te maken per in te zetten transportmiddelen op kenteken. In de contract 

fase moet de leveranciers de bonnen overleggen van de daadwerkelijke verbruiken om te monitoren 

wat gerealiseerde reductie is ten opzicht van de begrote.  

Goederen transport (werken, leveringen, diensten): 

Kolom A:  
Type brandstof  

Kolom B: 
Aantal 
liters 

Kolom C: 
Kg CO2 
/liter 
WTW  

Kolom D: 
Minder 
verbruik in 
liters door 
slimme 
logistiek  

Kolom E: 
Minder 
verbruik in 
liters door 
het nieuwe 
draaien  

Kolom F: 
Referentie 
brandstof  

Kolom G:  
Vermeden 
CO2  

Benzine E10  2,784   Diesel B7  

Bio-ethanol 
(100%) 

 0,558   Diesel B7  

E85  0,876   Diesel B7  

Diesel B7  3,262   Diesel B7  

Biodiesel HVO  0,314   Diesel B7  

Biodiesel FAME  0,449   Diesel B7  

GTL  3,274     

LPG  1,798   Diesel B7  

Marine diesel 
MDO 

 3,436     

Heavy Fuel Oil 
HFO 

 3,762     

Type brandstof Aantal 
kg 

Kg 
CO2/kg 
WTW 

Minder 
verbruik in 
kg door 
slimme 
logistiek 

Minder 
verbruik in 
kg door het 
nieuwe 
draaien 

Referentie 
brandstof 

Vermeden 
CO2 

CNG  2,633   Diesel B7  

Bio-CNG  1,049   Diesel B7  

LNG  3,651     

Bio-LNG  1,431   Diesel B7  

Waterstof grijs  12,516   Diesel B7  

Waterstof groen  1,092   Diesel B7  

Kg CO2/liter WTW bron https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/#goederenvervoer 

(1 jan 2023)  

https://greendealhetnieuwedraaien.nl/projecten/
https://greendealhetnieuwedraaien.nl/projecten/
https://greendealhetnieuwedraaien.nl/projecten/
https://greendealhetnieuwedraaien.nl/projecten/
https://greendealhetnieuwedraaien.nl/projecten/
https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/#goederenvervoer
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Personen vervoer (werk, levering, dienst): 

Type brandstof Aantal 
km 

Kg 
CO2/km 
WTW 

Minder 
verbruik in 
km door 
het nieuwe 
rijden  

Minder 
verbruik in 
km door 
digitaal 
werken 

Referentie 
brandstof 

Vermeden 
CO2 

Benzine < 950 kg  0,174   Diesel 2  

Benzine < 1350 kg  0,204   Diesel 2  

Benzine > 1350 kg  0,218   Diesel 2  

Benzine hybride  0,144   Diesel 2  

Benzine plugin  0,128   Diesel 2  

Diesel 1 < 1050 kg  0,166   Diesel 2  

Diesel 2 < 1450 kg   0,18      

Diesel 3 > 1450 kg  0,203     

Diesel hybride  0,15   Diesel 2  

LPG < 1000 kg  0,145   Diesel 2  

LPG < 1400 kg  0,152   Diesel 2  

Aardgas < 1000 kg  0,129   Diesel 2  

Aardgas < 1400 kg  0,136   Diesel 2  

Aardgas > 1400 kg  0,17   Diesel 2  

Bio CNG  0,054   Diesel 2  

Bio ethanol E85  0,091   Diesel 2  

Biodiesel Fame 
100% 

 0,027   Diesel 2  

Biodiesel 100%  0,018   Diesel 2  

Waterstof grijs  0,112   Diesel 2  

Waterstof groen  0,007   Diesel 2  

Elektrisch gem mix  0,085   Diesel 2  

Elektrisch groen  0,003   Diesel 2  

Fiets grijze stroom  0,006   Diesel 2  

OV bus, metro, 
tram gem. 

 0,071   Diesel 2  

 

Type brandstof reizigers 
km  

Kg CO2/reizigers km 
WTW 

Referentie brandstof Vermeden 
CO2 

Trein diesel  0,09 Auto Diesel B7  

Trein elektrisch  0 Auto Diesel B7  

Trein internationaal  0,026 Auto Diesel B7  

Bus diesel  0,103 Auto Diesel B7  

Bus groengas  0,055 Auto Diesel B7  

Bus waterstof  0,116 Auto Diesel B7  

Bus elektrisch  0 Auto Diesel B7  

Metro elektrisch  0 Auto Diesel B7  

Tram elektrisch  0 Auto Diesel B7  

Vliegtuig < 700 km  0,234 Auto Diesel B7  

Vliegtuig < 2500 km  0,172 Auto Diesel B7  

Vliegtuig > 2500 km  0,157 Auto Diesel B7  

https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/ (1 jan 2023) 

https://hetnieuwerijden.nl/rijtips/
https://hetnieuwerijden.nl/rijtips/
https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/
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Berekening vermeden CO2 van energie voor uitvoering (werken, diensten, leveringen): 

De vermeden CO2 worden berekend op basis van het energieverbruik tijdens de uitvoering van het 

werk of dienst. Dit is energieverbruik voor materieel, aggregaat en kantoor.  

De leverancier selecteert in de tabel de relevante inzet van energie voor de bouwplaats en kantoor 

(hierbij op basis van uren het deel toekennen aan het project). Per energiebron is er een factor om 

de kg CO2 te berekenen. Als er maatregelen worden genomen waardoor er minder energie te 

gebruiken door toepassing van een hoger energielabel moet dit aangeven worden in kolom D. Op 

basis van de referentie bron wordt de vermeden CO2 berekend en opgeteld bij de het mindere 

verbruik.  Voor de specificatie van het aantal uren wordt aangeraden een overzicht te maken per 

tijdsperiode. In de contract fase moet de leverancier de energieverbruiken overleggen op basis van 

de daadwerkelijke verbruiken om te monitoren wat gerealiseerde reductie is ten opzicht van de 

begrote.  

 

Electra Aantal 
kWh  

Kg 
CO2/kWh 
WTW 

Minder verbruik in 
liters door energie 
label A 
(gebouw/apparaten) 

Referentie bron Vermeden 
CO2 

Grijze stroom  0,523    

Wind  0  Grijze stroom  

Water  0  Grijze stroom  

Zon  0  Grijze stroom  

Biomassa  0,044  Grijze stroom 
 

 

https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/#elektriciteit (1jan2023) 

 

Warmte 
opwekking 

Aantal 
GJ  

Kg 
CO2/GJ 
WTW 

Minder verbruik in 
liters door 
energielabel A 
(gebouw) 

Referentie bron Vermeden 
CO2 

Warmtenet  26,84  Aardgas  

Restwarmte  8,8  Aardgas  

Aardgas  65,6    

 

Warmte opwekking Aantal 
Nm3 

Kg 
CO2/Nm3 
WTW 

Minder verbruik in 
Nm3 door 
energielabel A  

Referentie bron Vermeden 
CO2 

Aardgas  2,085    

Groengas GFT  0,461  Aardgas  

Groengas gem.  0,723  Aardgas  

Groengas stortgas  0,398  Aardgas  

Groengas rioolslib  0,859  Aardgas  

Groengas 
covergisting 

 1,039  Aardgas  

 

https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/#elektriciteit
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Koude middelen Aantal 
kg 
bijvullen 

Kg 
CO2/kg 
WTW 

koelcompressor automatisch 
uitschakelen bij lekkage en afgepompt 
naar een warmtewisselaar of opslagvat 
met afsluitkleppen. 

Vermeden 
CO2 

R134a (HFK)  1300   

R407c (HFK)  1624   

R417a (HFK)  2127   

R410a (HFK)  1924   

R744 (CO2)*  1   

R717 (ammoniak)*  5   

R290 (propaan)*  3   

R600a 
(isobutaan)* 

 3   

Methaan MH4*  28   

 

Natuurlijke koudemiddelen* hebben een veel lager broeikaseffect bij lekkage. Het broeikaseffect van 

HFK's is 124 tot 22.800 maal groter dan het broeikaseffect van CO2; het broeikaseffect van 

ammoniak is nul. Vanuit milieuoogpunt zijn de natuurlijke koudemiddelen daarom een beter 

alternatief. Bij gebruik van natuurlijke koudemiddelen is veiligheid wel een aandachtspunt. Vanaf 1 

januari 2020 geldt een verbod op het gebruik voor service en onderhoud van maagdelijke F-gassen 

met een GWP groter of gelijk aan 2500. Vanaf 1 januari 2030 geldt een verbod op het gebruik voor 

service en onderhoud van geregenereerde en gerecyclede F-gassen met een GWP groter of gelijk aan 

2500. Dit verbod geldt voor koelapparatuur met een koelmiddelvulling groter of gelijk aan 40 ton 

CO2-equivalenten. 

Bronnen: Nederlandse emissiefactoren datum 1 januari 2023 

 

Berekening vermeden CO2 door keuze voor hergebruikt materiaal (werken en leveringen) 

De vermeden CO2 worden berekend op basis van het aantal kg aan hergebruikte 

grondstoffen/producten die toegepast worden in het werk of levering. Het kan gaan om direct 

hergebruik van vrijkomende materialen uit een weg in geval van rennovatie of het opknappen van 

bureaustoelen waarbij dit direct hergebruikt wordt, of om toepassing van hergebruikte materialen 

uit andere werken of marktaanbod van opgeknapte of hergebruikte materialen. Aangegeven moet 

worden waar het materiaal eerder gebruikt is  vandaan komt. 

De leverancier selecteert in de tabel de hoeveelheid materiaal per type. Indien het materiaal niet is 

terug te vinden in de lijst kan de leveranciers dit materiaal toevoegen en zal op basis van beschikbare 

LCA informatie in databases een waarde toegevoegd worden. 

We rekenen in de tabellen met kengetallen voor de fases A1+A2+A3 vanuit LCA databases voor effect 

klimaatverandering. Om de CO2 reductie voor materialen/producten wordt gewerkt met A1 (winning 

primaire grondstoffen), A2 (transport primaire grondstoffen naar productie), A3 (productie).  

Ook om scope 3 (zijn alle emissiebronnen veroorzaakt door de inkoop van producten en diensten van 

derden) emissies te bepalen voor materialen, dient een organisatie de gegevens van de Nationale 

Milieudatabase www.milieudatabase.nl  te gebruiken. In plaats van emissiegegevens uit de Nationale 

Milieudatabase mag ook data gebruikt worden die zijn vastgesteld in een EPD- of MRPI-certificaat. In 

dit geval dient de bron vermeld te worden en bewijs meegestuurd. 

http://www.milieudatabase.nl/
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Hergebruik 
Materialen 

Aantal 
kg  

Kg 
CO2/kg 
A1-A2-A3 

Herkomst materiaal Vermeden 
CO2 

Asfalt     

Aluminium     

Baksteen     

Beton     

Bitumen     

Cement     

Constructie staal     

Electronica     

Karton     

Krimp folie     

Glas     

Gips     

Grond     

Industriezand     

Isolatie     

Kalkzandsteen     

Keramiek     

Koper     

Kunststoffen     

Lijm en verf     

Metaal     

Mortel     

Ophoog zand     

Papier     

Recycling 
granulaat 

    

Staal & ijzer     

Steen     

Vulstof     

Wapeningstaal     

Zink     

 

Vermeden CO2 door hergebruik hout en/of aanplant bomen en houtachtige landschap 

elementen 

Hergebruikt hout Aantal 
m3 

Kg CO2 
opgeslagen/m3 

Herkomst 
materiaal 

Aanplant 
m2 

Vermeden 
kg CO2 

Azobe  1634    

Basralocus  1167    

Berken  1011    

Beuk  1058    

California rewood  591    

Ceder  856    

Dennen  653    

Douglas  824    

Esdoorn  871    
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Europees eiken  1058    

Grenen  793    

Lariks  856    

Populier  684    

Red balau  1284    

Robinia  1167    

Tamme kastanje  856    

Teak  1050    

Vuren  715    

Walnoot  856    

Western red cedar  560    

Wilgen  700    

NB toevoegen houtachtige landschapselementen uit bosvisie. 

Voor hout rekenen we met opgeslagen CO2 door bomen aanplant zoals opgegeven in de database 

als het gebruikte hout niet in de tabel staat ga dan naar Centrum Hout en voeg het type toe 

https://opslagco2inhout.nl/ .  

Voor de aanplant rekenen reken we met de waarde uit de atlas van natuurlijk kapitaal specifiek het 

rapport van Satellite-based modelling of vegetation productivity in the Netherlands. Hierbij staat 

voor Zeeland op basis van de vegetatie een gemiddelde van 3,87 ton CO2 per ha/jaar.  

 

 

  

  

https://opslagco2inhout.nl/
https://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/documenten/satellite-based-modelling-of-vegetation-productivity-in-netherlands
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Berekening vermeden Primaire materialen  

De vermeden primaire materialen worden berekend door het optellen van de hoeveelheid kilogram 

aan materiaal van onderstaande categorieën: 

• R1: de vermeden materialen door bijvoorbeeld dubbelfunctie te geven aan een bestaand 

materiaal 

• R2: slimmer ontwerp waardoor minder materiaal nodig is voor dezelfde functie 

• R3: direct hergebruikt van vrijkomend materiaal uit het werk/levering of een ander werk/levering 

• R4: de levensduur te verlengen van bestaande producten of materialen door het repareren, 

vervangen van onderdelen van andere apparaten.  

• R5: gebruik van  gerecycled materiaal  

• Gebruik van hernieuwbaar materiaal 

De leverancier vult de tabel in en op basis van de input in kolom. De tabel berekend op basis van de 

input velden de hoeveelheid vermeden primaire materialen in kg en het % vermeden ten opzichte 

van het totaal gebruikte materialen. 

 

 

Voor inspiratie biobasaed materialen zie https://biobasedinkopen.nl/productdatabase/ 

 

Specificeer het 
type materiaal of 
onderdeel  

R1:  
kg 

R2:  
kg 

R3: 
Kg 

R4: 
kg 

R5: 
kg 

Hernieuw
baar:  
kg 

Primair 
kg 

Vermeden 
primair 
materiaal 
in kg 

Papier 100 % 
gerecycled 80 gr 

    300 300 0 300 

Beton 30% 
gerecycled 

    300  700 300 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

https://biobasedinkopen.nl/productdatabase/
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Berekening vermeden NOx emissies  

De vermeden NOx worden berekend op basis van het brandstofverbruik tijdens de uitvoering van het 

werk of dienst door transport. Dit is gebaseerd op brandstofverbruik voor materieel, personen en 

goederen vervoer en inzet van aggregaten.  

Berekening vermeden NOx emissies personen/goederen transport 

De leverancier selecteert in de tabel de relevante inzet van brandstoffen voor transport van 

personen en lichte bestelwagens voor leveringen op basis van de milieuclassificatie op basis van de 

hoeveelheid km. Per milieuclassificatie is er een emissiefactor vastgesteld door de EU om de 

grammen NOx te berekenen per km. Als er maatregelen worden genomen waardoor er minder 

brandstof  te gebruiken door toepassing van het nieuwe rijden wordt in kolom D de beoogde 

reductie aangegeven. Op basis van de referentie bron wordt de vermeden NOx berekend en 

opgeteld bij de het mindere verbruik.  Voor de specificatie van het aantal km wordt aangeraden een 

overzicht te maken per tijdsperiode per kenteken. In de contract fase moet de leverancier de 

kilometer overleggen op basis van de daadwerkelijke verbruiken om te monitoren wat gerealiseerde 

reductie is ten opzicht van de begrote.  

Milieuclassificatie g/km Aantal km Reductie in km Referentie Vermeden 
kg NOx 

Euro 6 benzine 0,06   0,23  
Euro 6 diesel 0,08   0,23  
Euro 5 benzine 0,069   0,23  
Euro 5 diesel 0,23   0,23  

Euro 4 benzine  0,08   0,23  

Euro 4 diesel  0,25     

Euro 3 benzine  0,15   0,23  

Euro 3 diesel 0,50     

Euro 2 benzine 0,50     

Euro 2 diesel 0,70     

Trein NL 0   0,23  

Bus    0,23  

Tram    0,23  

 
Op de website van de RDW kan gezocht worden op kenteken https://ovi.rdw.nl/ bij Motor & Milieu staat bij de 

milieuprestatie de milieuclassificatie met de Euroklasse. Zie ook de bouwjaar tabellen. Vanaf 1 januari 2025 

mogen gemeenten strengere eisen stellen: ze mogen kiezen uit de groene milieuzone (emissieklasse 4 en 

hoger) en een blauwe milieuzone (emissieklasse 5 en hoger), beide alleen van toepassing op dieselauto's. Ook 

kunnen gemeenten vanaf dat moment kiezen voor zogenaamde nulemissiezones voor bestelauto’s en 

vrachtwagens. Enkel elektrische busjes en vrachtwagens mogen zich binnen die zone begeven. Als referentie 

wordt daarom klasse 5 voor diesel aangehouden. 

Berekening vermeden NOx emissies materieel 

De leverancier voegt in de tabel de gele invoer velden in voor de inzet van materieel op basis van 

liters brandstof, liters adblue en aantal draaiuren.  Per milieuclassificatie wordt het aantal KG NOx in 

de tabel ingevuld.  Als er maatregelen worden genomen waardoor er minder brandstoffen worden 

verbruikt door toepassing van het nieuwe draaien of slimme logistiek moet dit aangeven worden in 

kolom C en D. Op basis van de referentie bron wordt de vermeden NOx berekend en opgeteld bij de 

het mindere verbruik.  Voor de specificatie van het aantal draaiuren/liters wordt aangeraden een 

https://ovi.rdw.nl/
https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/auto/uw-persoons--en-voertuiggegevens/uw-voertuiggegevens-bij-de-rdw/emissieklasse-van-uw-auto
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overzicht te maken per tijdsperiode. In de contract fase moet de leverancier de energieverbruiken 

overleggen op basis van de daadwerkelijke verbruiken om te monitoren wat gerealiseerde reductie is 

ten opzicht van de begrote.  

 

 

Bron: https://www.aerius.nl/nl/factsheets/mobiele-werktuigen-stage-klasse-

categorie%C3%ABn/13-01-2022  

 

Bron: https://www.aerius.nl/nl/factsheets/calculator-in-het-kort/20-01-2022 

 

Milieuclassificatie kg Reductie door 
nieuwe draaien 

Slimme 
logistiek 

Referentie Vermeden 
kg NOx 

Diesel X    Stage IV  
Diesel A    Stage IV  
Diesel B zonder 
SCR 

   Stage IV  

Diesel C met SCR    Stage IV  

Diesel D met SCR    Stage IV  

Benzine/LPG      

MUT      

ZUT      

 

Het berekenen van de vermeden emissie door NOx afvang met groen aanleg 

Hiervoor zijn op dit moment nog geen methodes. In de bosvisie worden de koppel kansen 

omschreven en zoekgebieden waar landschapselementen waarden hebben in Zeeland.  Hoewel 

eenduidige criteria voor het ontwerpen van een optimaal functionerend landschapselement nog niet 

voorhanden zijn, is bekend dat de invangcapaciteit van landschapselementen (en dus de efficiëntie 

als biofilter) wordt bepaald door structuur/opbouw van het element en de boom- en struiksoorten 

waaruit het element bestaat (bron).   

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/mobiele-werktuigen-stage-klasse-categorie%C3%ABn/13-01-2022
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/mobiele-werktuigen-stage-klasse-categorie%C3%ABn/13-01-2022
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/calculator-in-het-kort/20-01-2022
https://www.zeeland.nl/natuur-en-landschap/natuurbeleid
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/migration/public/Diensten/ILVO_PAS_Literatuurstudie_finaal.pdf?ver=2016-11-29-115904-567
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Hoofdstuk 4: teksten voor de uitvraag 
 

In dit hoofdstuk hebben we de standaard teksten beschreven die gebruikt worden door de 

opdrachtgevers in de aanbesteding de vermeden CO2 en primaire abiotische voor de contractfase. 

 

Enkelvoudige aanbestedingen  

Provincie Zeeland hecht grote waarde aan maatschappelijk verantwoord inkopen en heeft daarvoor 
een actieplan 2021-2024 vastgesteld. Dit plan is te vinden op Dashboard 2021 2024 PZ - 
Maatschappelijk Verantwoord Inkoop Platform (mviplatform.nl). Het plan is gebaseerd op de 
Sustainable Developmentgoals (SDG’s) zoals deze zijn geformuleerd door de Verenigde Naties. 

Door de toename van CO2 in de atmosfeer verandert het klimaat en stijgt de zeespiegel.  Daarom is 

wereldwijd, in Europees én nationaal verband afgesproken om de CO2-uitstoot te beperken met 

55% ten opzichte van 1990 . Provincie zeeland neemt haar verantwoordelijkheid om het Zeeuwse 

deel van deze wereldwijde opgave te realiseren met emissiereductie. Het grootste deel van de 

emissies wordt veroorzaakt door de inkoop van werken, leveringen en diensten.  

Er zijn vele bronnen van CO2 emissies daarom moeten we in de breedte reduceren. Provincie 

Zeeland verplicht alle leveranciers van ingekochte diensten, werken en leveringen om de emissies die 

hierop betrekking hebben inbeeld te brengen en actief te zoeken naar alternatieve oplossingen om 

de emissies drastisch te reduceren. Met onze effect monitoringstool bieden we leveranciers een 

handvat om inzicht te krijgen in de CO2 voetafdruk van de aangeboden diensten, werken en 

leveringen. Tijdens de contract periode moeten opdrachtnemers rapporteren over de CO2 uitstoot 

van de diensten en leveringen. We stimuleren de supply chain om CO2 emissies te vermijden door de 

inzet van hernieuwbare bronnen, efficiency en het planten van bomen om CO2 op te nemen. Alleen 

als iedereen actie neemt kunnen we bouwen aan een klimaatbestendige wereld. 

Voor enkelvoudige aanbestedingen brengen we inbeeld welke CO2 emissies vermeden zijn door de 
opdrachtgever bij de uitvoering en inkoop voor de opdracht. Hiervoor is het noodzakelijk om een 
inschatting te maken van de CO2 uitstoot van het transport van personen en goederen voor het 
leveren van uw dienst(en) en/of levering(en). Hiervoor hebben we een rekenblad ontwikkeld 
waarvoor u op basis van de looptijd van het contract op basis van de door uw geschatte aantal 
kilometers per type transport inclusief de gekozen brandstof invult bij het verkrijgen van de opdracht 
en jaarlijks de realisatie rapporteert.  De  vermeden emissies worden bepaald op basis van de 
referentie brandstof en minder verbruik door slimmer te rijden. 

Daarnaast bieden we alle leveranciers de mogelijkheid om door hun ontwikkelde CO2 arme 
innovatieve oplossingen zichtbaar te maken. Wij hebben een leveranciersformulier ontwikkeld 
waarmee u de impact van door uw onderneming slimme producten en of diensten zichtbaar maakt 
aan de SDG doelen. Hiermee willen we onze opdrachtnemers de kans geven hun innovaties zichtbaar 
te maken op het MVI Platform en deze actief promoten voor andere inkopers. 

 

https://mviplatform.nl/3600-2/
https://mviplatform.nl/3600-2/
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Meervoudige onderhandse aanbestedingen 

Provincie Zeeland hecht grote waarde aan maatschappelijk verantwoord inkopen en heeft daarvoor 
een actieplan 2021-2024 vastgesteld. Dit plan is te vinden op Dashboard 2021 2024 PZ - 
Maatschappelijk Verantwoord Inkoop Platform (mviplatform.nl).  

Het plan is gebaseerd op de Sustainable Developmentgoals (SDG’s) zoals deze zijn geformuleerd door 
de Verenigde Naties. Dit betekent dat we bij iedere inkoop aan u als leverancier vragen in beeld te 
brengen hoe wordt bijgedragen aan de door ons geprioriteerde SDG doelen door op duurzame wijze 
uw opdracht te realiseren. Daarnaast bieden we alle leveranciers de mogelijkheid om door hun 
ontwikkelde CO2 arme innovatieve oplossingen zichtbaar te maken.  

Wij hebben een leveranciersformulier ontwikkeld waarmee u de impact van door uw onderneming 
slimme producten en of diensten zichtbaar maakt aan de SDG doelen. Hiermee willen we onze 
opdrachtnemers de kans geven hun innovaties zichtbaar te maken op het MVI Platform en deze 
actief promoten voor andere inkopers. 

Voor meervoudige opdrachten meten we de vermeden CO2 emissies en de kg vermeden primair 
abiotisch materiaal. Hieronder een korte toelichting per effect indicator. Hiervoor heeft Provincie 
Zeeland een rekentool ontwikkeld inclusief handleiding (link webpagina). 

Vermeden CO2 emissies 

Door de toename van CO2 in de atmosfeer verandert het klimaat en stijgt de zeespiegel.  Daarom is 

wereldwijd, in Europees én nationaal verband afgesproken om de CO2-uitstoot te beperken met 

55% ten opzichte van 1990 . Provincie zeeland neemt haar verantwoordelijkheid om het Zeeuwse 

deel van deze wereldwijde opgave te realiseren met emissiereductie. Het grootste deel van de 

emissies wordt veroorzaakt door de inkoop van werken, leveringen en diensten.  

Er zijn vele bronnen van CO2 emissies daarom moeten we in de breedte reduceren. Provincie 

Zeeland verplicht alle leveranciers van ingekochte diensten, werken en leveringen om de emissies die 

hierop betrekking hebben inbeeld te brengen en actief te zoeken naar alternatieve oplossingen om 

de emissies drastisch te reduceren. Met onze effect monitoringstool bieden we leveranciers een 

handvat om inzicht te krijgen in de CO2 voetafdruk van de aangeboden diensten, werken en 

leveringen. Tijdens de contract periode moeten opdrachtnemers rapporteren over de CO2 uitstoot 

van de diensten en leveringen. We stimuleren de supply chain om CO2 emissies te vermijden door de 

inzet van hernieuwbare bronnen, efficiency en het planten van bomen om CO2 op te nemen. Alleen 

als iedereen actie neemt kunnen we bouwen aan een klimaatbestendige wereld. 

Voor meervoudige aanbestedingen brengen we inbeeld welke CO2 emissies vermeden zijn door de 
opdrachtgever bij de uitvoering en inkoop voor de opdracht. Hiervoor is het noodzakelijk om een 
inschatting te maken van de CO2 uitstoot van het transport van personen en goederen voor het 
leveren van uw dienst(en) en/of levering(en) en de energie die nodig is voor het uitvoeren van de 
dienst (kantoor) of op het werk (bouwkeet, generatoren). Hiervoor hebben we een rekenblad 
ontwikkeld waarvoor u op basis van de looptijd van het contract op basis van de door uw geschatte 
aantal kilometers per type transport inclusief de gekozen brandstof invult bij het verkrijgen van de 
opdracht en jaarlijks de realisatie rapporteert.  De  vermeden emissies worden bepaald op basis van 
de referentie brandstof en minder verbruik door slimmer te rijden. Voor energieverbruik is een 
zelfde invul template op basis van kWh (electra),warmte opwekking (GJ of Nm3).  

Voor leveringen en werken worden indien primaire materialen zijn vervangen voor hernieuwbare 
materialen of indien secundaire materialen  gebruikt worden de vermeden CO2 die zou zijn uitgestoten 
indien de opdrachtnemer primair materiaal had ingekocht berekend aan de hand van de kg en de CO2 
voetafdruk voor winning en productie.  

https://mviplatform.nl/3600-2/
https://mviplatform.nl/3600-2/
https://mviplatform.nl/indicatoren/
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De footprint gegevens van de uitvoering van de opdracht worden gebruikt om een benchmark op te 
stellen van gemiddelde uitstoot per advies uur of € opdracht en gebruikt om in te toekomst de 
referentie aan te passen voor het berekenen van vermeden CO2.  

Vermeden primaire grondstoffen 

De Nederlandse overheid heeft de ambitie geformuleerd om in 2050 een volledig circulaire economie 

te hebben bereikt. Hoe om te gaan met downcycling (afname van de kwaliteit/zuiverheid) van 

materialen wordt op dit moment op rijksniveau afgestemd. Primaire grondstoffen zijn metalen, 

mineralen, olie en gas. Provincie Zeeland heeft het grondstoffen akkoord getekend en wil in 2030 

50% minder primaire grondstoffen inkopen en voor infrawerken 100%.  

Abiotische grondstoffen worden gewonnen uit niet-levende bronnen.  Biotische materialen, zoals 

hout en bioplastics van zetmeel of suikers, vallen niet onder de halveringsdoelstelling die het beleid 

heeft gesteld. Daarmee is een verschuiving van abiotische door biotische materialen één van de 

opties om het primaire abiotische materialengebruik te verminderen. Biotische grondstoffen zijn 

echter ook nodig voor andere toepassingen zoals voedsel. Een andere optie is meer inzet van 

hergebruik van materialen (R5). Onderzoek laat zien dat het halveringsdoel niet volledig kan worden 

behaald met het gebruik van meer secundair materiaal. Er zullen ook acties nodig zijn die 

bijvoorbeeld efficiënter materiaalgebruik (R2), langere levensduur van bestaande producten (R3, R4) 

en gebruik van hernieuwbare biotisische grondstoffen stimuleren. Op nummer één in de circulaire 

ladder staat het afzien van producten of intensiever gebruik door ze te delen met andere gebruikers 

(R1).  

Er zijn verschillende mogelijkheden om primair materiaal te vermijden. Daarom wordt voor alle 

ingekochte werken en leveringen (muv enkelvoudige) gevraagd van alle leveranciers om de 

hoeveelheid vermeden primair materiaal in beeld te brengen en actief te zoeken naar alternatieve 

oplossingen om het gebruik drastisch te reduceren. Alle opdrachtnemers moeten met de effect 

monitoringstool die we hebben ontwikkeld inzicht geven in de herkomst en het type materiaal dat 

gebruikt wordt voor werken en leveringen. Wij rekenen op de bijdrage van onze opdrachtnemers om 

het gebruik van primaire abiotische materialen te reduceren.  Als iedereen actie neemt kunnen we 

bouwen aan een wereld waarin we gezonde kringlopen (her)ontwerpen via een ketenaanpak. Indien 

leveranciers geen transparantie geven gaan wij uit van primaire abiotische materialen. 

Van de opdrachtnemer willen we weten welke acties worden genomen tijdens de opdracht om te 

voorkomen dat primaire materialen gebruikt worden voor werken en leveringen. Wij vragen u om de 

maatregelen om gebruik van primaire (biotische en abiotische) en secundaire materialen te 

kwantificeren gerelateerd aan de opdracht. Op basis daarvan reken we het aantal vermeden kg 

primair materiaal voor de uitvoering van de opdracht. Let op verpakkingsmateriaal is ook in scope 

voor leveringen en werken. Hiervoor heeft Provincie Zeeland een rekentool ontwikkeld inclusief een 

methodiek waarin de berekeningswijze wordt uitgelegd (link webpagina).  

 

 

 

 

 

 

https://mviplatform.nl/indicatoren/
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Openbare / Europese aanbestedingen:  

Voor openbare en Europese aanbestedingen wordt op basis van een SDG dialoog in 2 workshops met 

interne en externe stakeholders een selectie gemaakt van de impact indicatoren in een MVI  

strategie document. 
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Hoofdstuk 5: Monitoring 
 

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd op welke wijze er tijdens het inkoopproces het effect van 

maatschappelijk verantwoord inkoop wordt gemeten en gevalideerd.  

 

Beleidsmakers, budgethouders en inkopers samen aan de slag  

▪ De budgethouder geeft zo vroeg mogelijk aan welke (grote) aanbestedingen eraan komen en 

gepland moeten worden. Stelt samen met de interne stakeholders de projectambitie vast om 

maatschappelijke impact te realiseren via de inkoopvraag (SDG dialoog). Bewaakt de 

daadwerkelijke realisatie samen met de contractmanager en/of projectleider.  

▪ De beleidsmakers geven, mede tijdens de SDG dialoog, richting over de beleidsdoelen en 

effect indicatoren. Zij geven advies als bij een project specialistische kennis nodig is om 

impact concreet te maken of leveranciers informatie te valideren. 

▪ Contractmanager verantwoordelijk voor de uitvraag en de communicatie met de leverancier. 

Zij zijn verantwoordelijk om aan het begin van elk jaar de gerealiseerde vermeden emissies 

op te vragen van dat jaar en de ambities voor het komende jaar waarbij contractnummer en 

ordernummer worden gekoppeld aan deze formulieren. 

▪ De inkoopadviseur faciliteert het inkoopproces. Past de kaders toe en denkt mee over 

mogelijkheden om het inkooptraject zo in te richten dat een zo duurzaam, sociaal en 

innovatief mogelijk resultaat geboekt kan worden. De inkoper stimuleert de opdrachtgever 

tot actie op de MVI doelen en laat de opdrachtgever weten welke resultaten bereikt zijn via 

eerdere aanbestedingen. Geeft de bestuurder en budgethouder monitoringsinformatie en 

maakt zo inzichtelijk of MVI-aspecten zijn meegenomen in de inkooptrajecten inclusief het 

effect dat dit heeft opgeleverd voor de geselecteerde indicatoren. 

▪ Contract beheer zijn verantwoordelijk voor de monitoring of de stukken compleet zijn 

aangeleverd en toegevoegd aan het contract.   

▪ Software tool ontwikkelaar KOVMA en MVI expert beheert de rekenbladen op het MVI 

Platform die zijn afgestemd met de beleidsmakers en inkopers. Voor vragen over het invullen 

van de rekenbladen kunnen leveranciers contact opnemen met de specialisten van KOVMA. 

Deze specialisten controleren als eerste de ingevulde effect indicator rekenbladen van 

leveranciers op basis van gemiddelde waarden. Indien er afwijkingen zijn wordt dit gemeld 

aan de contract manager die in overleg met beleidsexpert voor deze indicator contact 

opneemt met de leverancier. Voor alle effect indicatoren wordt in het effect dashboard voor 

de opdrachtnemers de ambities en gerealiseerde vermeden emissies opgeteld en 

weergegeven per jaar. Aan het einde van het jaar wordt op basis van de gerealiseerde 

reductie een jaar % vastgesteld. 

▪ Leverancier invullen van de gevraagde effect indicator rekenblad(en) op basis van 

onderbouwde gegevens en waar nodig een toelichting op aannames. Vrijblijvend invullen van 

leveranciersformulier om innovatieve oplossingen zichtbaar te maken aan de SDGs. 

 

Bepalen van de Maatschappelijk Verantwoord Inkoop Ambitie  

Een belangrijk uitgangspunt van het MVI plan is dat we impact maken op de duurzame 

ontwikkelingsdoelen door bij iedere inkoop van te voren de ambitie vast te leggen. Het is belangrijk 

om leveranciers bewust te maken van hun rol door ze actief een bijdrage te laten leveren aan de 
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beleidsdoelen tenminste door de CO2 emissies door te laten rekenen gerelateerd aan de uitvoering 

van de opdracht en in beeld te brengen wat zij gaan doen om bij te dragen aan de reductie. Met als 

resultaat een concrete ambitie voor vermeden CO2 emissies die tijdens de contact periode wordt 

gemonitord op realisatie. 

In het tenderstart formulier moet de budgethouder een keus maken uit de Duurzame doelen en het  

ambitieniveau:  

▪ Voor enkelvoudig onderhandse wordt gewerkt met minimaal de eis met de automatische 

uitvraag teksten en rekenbladen voor de ambitie vermeden CO2 emissies (SDG13). 

▪ Voor meervoudige onderhandse aanbestedingen wordt ook minimaal gewerkt met 

automatische teksten en rekenbladen voor de ambitie inzake vermeden CO2 en primair 

materiaal (SDG13, SDG12) voor de winnaar. 

▪ Voor openbare en Europese aanbestedingen wordt gewerkt met maatwerk door het voeren 

van een SDG dialoog waarbij met interne en externe stakeholders een keus gemaakt wordt 

op basis van een analyse van de kansen en risico’s in een MVI strategie plan. Voor 

inkoopgroep 3 (automatisering en telecom), 4 (flexibele arbeid) en 5 (advies en onderzoek) 

mag ook gekozen worden voor de standaard teksten voor vermeden CO2, primair materiaal 

en NOx (SDG13, SDG12, SDG 11, SDG3). 

De budgethouders moeten van de (potentiële) opdrachtnemers een ingevulde effect indicator 

meting toevoegen net als de getekende inkoopvoorwaarden. De inkopers geven geen PO vrij zonder 

een effect indicator meting voor CO2.  
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Hoofdstuk 6: Dashboarding 
 

 

 

We gaan aangeven hoeveel inkoop projecten er zijn in een jaar en welke effecten deze hebben. 

Hierbij maken we de getallen tastbaar door ze te relateren aan: 

xx CO2 is gelijk aan xx huishoudens en xx bomen en xx km benzine auto 

xx vermeden primair materiaal = xx vermeden CO2 = xx vermeden waterverbruik = xx vermeden NOx 

xx vermeden NOx = xx extra levensjaren  
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Bijlage 1: Effect indicatoren relevantie per inkoop categorie 

 

Inkoopcategorie CO2 CO2 + Primair materiaal CO2 + Primair materiaal 
+ NOx 

Personeels- 
gerelateerde 
zaken 

Extern accommodatie (102) 
Recruitment, werving en 
selectie (103) 
Arbo (106) 
 

Studie en lesmateriaal (101) 
Bedrijfskleding (104+105) 
Representatie kosten (107) 
 

 

Kantoor 
inrichting en 
benodigdheden, 
middelen voor 
bedrijfsvoering 
en informatie 

Archiefapparatuur en 
digitalisering (209) 

 

Kantoorartikelen (201 + 202) 
Kantoor inrichting (203) 
Kunst (205) 
Drukwerk (206) 
Informatieborden (207) 
Literatuur en tijdschriften (208) 
Evenementen (212) 

Evenementen (212) 

 

Automatisering 
en 
telecommunicatie 

Software (304) 
Telecommunicatie (305, 306) 
 

Hardware (301) 
Multifuctionals (302) 
Audiovisuele middelen (303) 
Telecomapparatuur (307) 

 

Flexibele arbeid Detachering (401 t/m 409) 
Uitzendkracht (410 t/m 413) 
Payrolling (414) 
Interim (415) 
Uitbesteden ICT (416) 

  

Advies en 
onderzoek 

Advies (501 t/m 508, 510, 
518 t/m 523) 
Onderzoek (509, 513 t/m 
517, 524) 

  

Vervoer, 
aandrijfsystemen, 
emballage 

Personen vervoer (607) 
Brandstof voertuigen (609) 
Post, koerier (610) 
Chauffeursdienst (611) 

Motorvoertuigen (601 t/m 605) 
Fietsen (606) 
Smeermiddelen (608) 
Verpakking, emballage (612) 

OVconsessie (613) 

Gebouwen en 
gebouw 
gerelateerde 
installaties 

Beveiliging, receptie (718) 
Voeding en ingrediënten 
(722) 
Gas, water, electra (724 t/m 
726) 
Groenvoorziening gebouwen 
(727) 
Verhuiskosten (737) 
 
 

E-gebouwinstallaties (705, 706) 
Aanschaf vaste inrichting (710) 
Onderhoud (711 t/m 713) 
Technische gereedschap (714) 
Schoonmaak (715, 717) 
Glazenbewassing (716) 
Catering (719) 
Automaten eten en drinken (720) 
Grootkeuken app (712) 
Serviesgoed (723) 
Afval (728, 730, 731) 
BHV materiaal (736) 
 

Aanschaf en huur (701) 
Sloop (702) 
W-installaties (707, 708) 
Nieuwbouw en renovatie 
(709) 
 

GWW aanleg en 
onderhoud 

Tractie (829) 
Geluidsanering (834) 
Waakvlam activiteiten (835) 
 

Bodemsanering, 
baggerwerkzaamheden (803) 
Groenafval (812) 
Strooizout (820) 
Beton en staal (822) 
Hekwerk, bordessen (823) 
Verkeersinstallaties (824) 
Openbare verlichting (825) 
Wegmeubilair (826) 
Bewegwijzering en borden (827) 
Geleidenrail en vangrail (828) 
Wegmarkering (831) 
Bestrating (832) 
 
 

Aanleg en onderhoud 
wegennet (804) 
Realisatie en onderhoud 
kunstwerk (809) 
Grondwerk (810) 
Realisatie en onderhoud 
groen Openbare ruimte (811) 
Aanleg spoornet (813) 
Aanleg watersystemen en 
vaarwegen (814) 
Strooidiensten (819) 
Asfalteren (833) 
Aanschaf machines en 
materieel (836) 
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